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Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΤΟΤΣ ΑΙΩΝΑΣ

^Συνεχεία’ Me προηγούμενοι· φύλλον)

’Οπτικός τηλέγοα&ος.

ΡΧΟ.ΙΙΕΘι είςτά ήλεκτρι 
κά συστήματα Πριν εισ- 
έλθωμεν δμως εις τά 
τοΰ ήλεκτρισμον κυρίως 
θέματα,Ανάγκη νά Αναφέ 
ρωμεν τινά καί περί τοΰ 
νέου δπτικοΰ τηλεγρά- 
φου.

Ό νέος οπτικός τηλέ
γραφος εϊνε σχεδόν ονγ

χρονος με την πρόοδον τοΰ ηλεκτρικοί· τηλε
γράφου καί επειδή <5 Ηλεκτρικός τηλέγραφος ώς 
σπουδαιότερος καί συι τελέστερος προς τόν σκο
πόν διεφημίζετο καί Ανεπτύσοετο γιγαντιαίοις
βήμασιν Ανά τήν ύφήλιον. δ δοτικός δεν έποι- 
ήσατο τήν άρμόζουσαν αΰτώ δ.αφήμησιν. Έν 
τούτοις έπειδή συμπίπτει κατά τι πρός τόν Απτι
κόν τηλέγραφον τοΰ Cllilppe καί Αμφότεροι ενερ
γούσα· όμοιοτρόπως περίπου, θά Αναφέρωμεν 
σχετικά τινα περί τοΰ μηχανισμού του εαΐ τής
λειτουργίας του.

'Εφευρέτης αυτού είναι <5 Φραγκ. Ae.w/rr. 
Ό οπτικός οΐ’τος τηλέγραφος τελειοποιηθείς Λρ 
κούντως είναι ήδη εν χρήσει είς τόν στρατόν 
καί πολύτιμος είς πολλάς πολεμικός εργασίας, 
χρησιμοποιούμενου ώς Αλφαβήτου τοΰ τοΰ Μορ· 
σικον τηλεγράφου.

Μεγάλας δ! εκδουλεύσεις παρέσχ.ν εις τους 
τελευταίους ευρωπαϊκούς πολέμους καί έχρη- 
σιμοποιήθη δεόντως καί παρά τοΰ καταλαβόν 
τος τήν Κρήτην ήμετέρου στρατόν, τώ 18D7. 
δστις Αποκλεισθείς σχεδόν υπό τών διεθνών 
στρατευμάτων. διαρκώς συνεννοείτο μέ τήν Κυ
βέρνησή μας Από τών Λειβαδιών έν Κρήτη. 

ένθα ευρίοκετο, διά μέσου τών Αντικυθήρων 
και Κυθήρων ύπτικώς καί Από τών Κυθήρων 
καί εντεύθεν ήλεκτρικώς.

’Οπτικός τηλέγραφος

Ό οπτικός τηλέγραφος, ώς δείκνυται έν τ/j εί- 
κόνι, Αποτελείται έκ διαμερίσματος οωληνοειδοΰς 
.-1 -1. δπερ διαιρείται είς δύο ίσα μέρη ύπό τοΰ 
διαφράγματος Β, τό όποιον φέρει μικρόν στρογ
γυλήν οπήν είς τό σημείον I' καί Αμφίκυρτον 
φακόν εις τήν έξωτερικήν πλευράν, 0,14— 0.35 
υφεκατύμετρων διάμετρον. ]Γρό τής οπής ταύ
της εΰρίσκεται διακοπτήρ I). δστις Ανοίγει καί 
φράσσει αύτήν διά μέσου χειριστηρίου, Λπολή- 
γοντος έξωθι εις τό σημείον Μ. Ευνόητου, δτι τό 
χειριστηρίου τούτο δίδει σημεία, δπως τα τοΰ 
μορσικοΰ τηλεγράφου.

Τό έτερον διαμέρισμα φέρει λυχνίαν καί (1>- 
ταυγαστήρα δστις Αποστέλλει συγκεντρωμένης 
τάς Ακτίνας διά τής οπής καί τοΰ εξωτερικού 
φακού, ώς εϊπομεν. πρός τόν έναντι Ανταπο ■ 
κρινόμενον σταθμόν. Κάτωθι δε καί παραλλή 
λων τοΰ συστήματος υπάρχει τηλεσκόπιου /., δι 
ου παρατηρούμε!· τόν Ανταποκρινύμενον σταθ
μόν καί λάμβάνομεν διά τοΰ δφθαλμοΰ τά συν-
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θηματικά σημεία, τά όποια μάς δίδει καί αυτός, 
Αποτελούμενα, ώς εικός, εκ γραμμών και στιγ
μών. Οφθαλμός δε ίξησκημένος δύναται ν' 
Αναγινώσκη πάνυ εύχερώς τά σημεία ταϋτα.

Οπόταν Ανταποκρίνονται την ήμέραν. Αφαι- 
ροϋσι την λυχνίαν ίκ τοϋ κιβωτίου. Ανοίγουσι 
την δπήν τοϋ φακού Ν καί διαθέτουσι καταλ
λήλως πρός τόν ήλιον τους <5ύο καθρέπτας II, 
οϊτινες διευϋύνουσι τάς Ακτίνας αυτού S πρός 
τον φακόν Λ’ και ίκιϊθεν συγκειτρωτικώς διά 
τοϋ ίξωτερικοϋ φακού πρός τόν Ανταποκρινό- 
μενον σταθμόν.

Ή όπισθεν είκών δίδωσι πλήρη τήν ίξήγησιν.
Προϊόντος τοϋ χρόνον τό σύστημα τούτο έ- 

λαβε διαφόρους μορφάς, ίσχάτως δέ ετελειο- 
ποιήθη, ούτως ώστε Απ ευθείας δι’ ένός φα
κού μόνον καί ένός κατόπτρου ίπί τό ά.τλού- 
στερον ν' άποστέλλη μακρόθεν τάς Ακτίνας του.

Τά συστήματα ταϋτα είναι ίν χρήοει είς όλους 
τους στρατούς τής Ευρώπης καί Αμερικής 
κ. τ. Α καί δύνανται νά λειτονργήσωοιν άπό 
20 μέχρι 100 Αγγλικών μιλιών.

Ηλεκτρικός τηλέγραφος.
Ό ηλεκτρισμός ίπέπρωτο νά δώση τέρμα είς 

δλα τά Ατελή ταϋτα εναέρια συστήματα καί μό
λις τά πειράματα τοϋ Βόλτα καί τοΰ Γαλβάνη 
διεθόθησαν. άνεοτατώθηύ επιστημονικός κόσμος 
καί πάντες οί φυσικοί ίπροθυμοποιήθησαν τις 
πλέον τις δλιγώτερον νά συνεισφέρωοιν είς τήν 
όσημέραι βαίνονσαν Ανάπτυξιν τής ηλεκτρικής 
τηλεγραφίας·

Καί Λνεκαλύφθ η πρώτον ό στατικός ήλεκτρι- 
σμός, Αλλά δι αυτού δέν ήδύναντο νά προχω- 
ρήσωσιν είς μεγάλα πράγματα, διότι δ στατικός 
ηλεκτρισμός Απεδείχθη ενεργών ίπιτοπίως καί 
ούχί συνεχώς καί ίξ Αποστάσεως. ώς λειτουργεί 
σήμερον ό δυναμικός.

Βαθμηδόν ίκ τών εργασιών διαφόρων σοφών 
προέκυψαν αί μηχαναίτοϋ στατικού ήλεκιρισμοϋ. 
ή λουγδοννική Λάγηνος. τό ήλεκτροακόπιον τό 
Αλεξικέραυνου, ή ήλεκτρικί] στήλη, ή γαλβανο 
πλαστική καί τά ίξ υπαγωγής ρεύματα' είτα δέ 
επενοήθηοαν ή άτρακτος τοϋ Ruililiorff καί at 
Ανναμομηχαναί. τά κοινώς λεγάμενα Dmilino ό 
τηλέγραφος, τό τηλέφωνον κ τ λ.

"Οπως αί μεγάλαι Ανέκαθεν Επινοήσεις δέι· 
είναι έργον ένός. Αλλά πολλών. ουτω καί ή η
λεκτρική τηλεγραφία συνετελέαθη διά τής ερ 
γασίας πολλών. Πριν ή προχωρήσωμεν, καλόν 
είναι νά Αναφέρωμεν καί ολίγα περί τών πρώτων 
τούτων ηλεκτρικών Ανακαλύψεων.

II ειοάιιατα Γαλβάνη και Βόλτα.
Ο Γαλβάνης τυχαίως Ανεκάλυψε τόν ζωικόν 

ήλεκτριομόν ίκ τής συσπάσεως τών μυών βα
τράχου. άμα τή ίπαφή δύο έτερογενών μετάλ

λων, χαλκού καί ψευδαργύρου επί τών ψοϊκών 
νεύρων καί τών μυών τής κνήμης αύτοΰ, (ήτοι 
τών νεύρων τών Ανηκόντων είς τους νεφρούς). 
Εκ τής Ανακαλύψεως ταύτης πρεέκυψεν ή Επί- 

νοια τής ηλεκτρικής στήλ. 
βολταϊκή στήλη, ίκ τοϋ 
ονόματος τοϋ εφευρέτου 
αϋιής καί τοϋ σχήματός 
της-

Άποτελεϊται δε αΰτη 
ίκ σειράς στρογγύλων τε 
μαχίων χαλκού καί ψεν 
δαργύρου Εναλλάξ τεθεί 
μένων καί χωριζομένων 
διά τεμαχίων Εριούχου, 
εμβεβαπτισμένων προη 
γουμένως εντός δξους. 
Βραδύτερου δε επενοήθη 
ή στήλη διά κυάθων, ήτις 
έχει τήν διαφοράν, δτι 
αϋτη Αντί τοϋ βεβρεγμέ 
νου δι' όζους ίριούχου, 
φέρει Εντός τον κυπέλλου 
Αραιόν διάλυσιν θειϊκοΰ 
δξέος ίν Μάτι

' Ηδη παρατίθεμεν καί 
τήν πρώτην ηλεκτρικ'ην 
μηχανήν τοϋ στατικού ηλεκτρισμού. Ανακαλυφθεί- 
σαν ύ.τό τοϋ Αββά \ollrtli καί τελειοποιηθεΐσαν 
υπό άλλων φυσικών διαφόρων κατόπιν.

Μηχανή ήτατικοί· ήλεκτρκίιιοίτ.
Συνίοταται, ώς δείκνται ίν τή εϊκόνι όπισθεν, 

ίξ υαλίνου κυλίιδρου. μεμονωμένου καί περί 
στρεφόμενου περί άξονα.

Περιστρεφόμενος ό κύλινδρος προστρίβεται 
επί μάλλινου υφάσματος, τό όποιον προστριβό- 
μενον επ’ αύτοΰ παράγει θετικόν μεν ηλεκτρι
σμόν ίπί τής ύαλου. Αρνητικόν δέ επ’ αυτού, καί 
δ μέν Αρνητικός ήλεκτρισμός δι Αγωγόν μετά 
βαίνει είς τήν γήν, ό δέ θετικός συλλέγεται ίκ 

τής ύαλου διά σειράς κτενών [στραμμένων πρός 
τόι κύλινδρον καί μεμονωμένων ίπιμελώς ίκ 
νής γής.

In ηηχανΰ «ίτατιηοΡ ίιλεκτοιduoi1

Αργότερου δ ύάλινος κύλινδρος Αντικατε- 
στάθη ΰπυ υελίνου δίσκου, ό όποιος προστρίβε
ται επί τεσσάρων προσκεφαλαίων.

' [Ιδ η αυται ούσιωδώς μεταβληθεΐσαι καί τε- 
λειοποιηθεϊσαι είναι ήδη εν χρήοει είς διάφορα 
φυσικά ίργαστήρια καί εκπαιδευτήρια.

Τοιοϋτον είναι τό πρώτον μηχάνημα παρα
γωγής στατικού ηλεκτρισμού διά τής τριβής καί 
ήδη θά ίκθέσοτμεν τήν πρώτην γενομένην τη
λεγρ. συγκοινωνίαν <5<ά τοϋ τοιούτου ήλεκτρι 
σμοϋ, ήτις όμως δέν διήρκεσεν ίπί πολύ θεω- 
ρηθεΐσα Ακατάλληλος.

Τηλέγραφος διά Οτατικοϋ 
ιιλεκτοιήιιον.V V

Ό I.esai/e Γάλλος σοφός κατήρτισε τόνπρώ- 
τον διά στατικού ηλεκτρισμού τηλέγραφον, ίξ 
24 μεταλλικών συρμάτων, παρ' ίκάστη άκρα 
τών όποιων ίκρέματο σφαιρίδιον ίξ ύντεριύιης 
Ακτέας. Ανταποκρινόμενον έκαστον πρός Εν τών 
24 γραμμάτων τοϋ Αλφαβήτου.

"Οταν δέ εθετον είς συγκοινωνίαν μίαν άκραν 
οί ωδήποτε τών 24 συρμάτων μετά τίνος ηλε
κτρικής μηχανής, τό σχετικόν σφαιρίδιον. τοϋ 
Αντιστοίχου σταθιιοϋ ίλκόμενον. ιδήλου το με
ταβιβαζόμενου γράμμα-

Τό σύστημα όμως τοϋτο ιίιαι καί κοπιώδες 
καί πολυδάπανου καί δυσεφ·ίρμοστον ί'νεκα τής 
ιδιότητας τοϋ στατικού ηλεκτρισμού τοΰ νά δια 
χέεται είς τι,ν Ατμόσφαιραν καί ένεκα τών όποιων 
ταχέως Ιγκατελεΐφθη. ’.Ιλλά καί ι/η υοική ίδιά- 
της τού στατικού ηλεκτρισμού νά μή μετάδιδε 
ται μακρ ίν συνετέλεσεν είς τ'ην Αποτυχίαν του.

'Εν τώ μεταξύ όμως ό Βόλτας καί <> Γαλ- 
βάνης Λνακαλύπτουσι τόν δυναμικόν ηλεκτρι
σμόν, δηλ τόν ηλεκτρισμόν, τόν παραγόμενον 
διά χημικής ίνεργείας. ήτοι διά στηλίϋν καί δυ- 

νάμενον νά μεταβιβασθή είς μακρινός Αποοτά · 
σεις

Ό ηλεκτρισμός ουτος ίκλήθη δυναμικός, 
πρός διάκρισιν Από τοΰ στατικού.

Αιά τής Ανακαλύψεως ταύτης ίλύετο τό όυ- 
οεφάρμοστον τοϋ τηλεγράφου καί έκτοτε ή ήλε- 
τρικέ) τηλεγραφία μεγιίλως προώδευσεν.

Ουτω νέα ίποχή ήνεώχθη διά τήν επιστήμην 
ίν γένει καί έκτοτε Από τού 1800 έτους διά τής 
καθιερώσεως τής ηλεκτρικής στήλης, ήτις Αντι- 
κατέοτησεν είς τόν ηλεκτρικόν τηλέγραφον τήν 
Λουγδουνικήν λάγηνον. πλεϊσται εφαρμογαί είδον 
τό φώς καί αί θετικαί Έπιστήμαι νέαν Αφέτη 
ρίαν Ανελαβον ίρεύνης καί Ινεργείας.

Ό ήλεκτρισμός διά μεγάλων ειλμάτων Από 
τής ίποχής ταύτης επέδειξε τό γιγαντιαΐον Λνα 
στημά του καί τάς μελλούσας ίκπληκτικάς Απο 
καλύψεις του Έκτοτε Λνέκυψε πληθεθρα ίφευ 
ρετών

Ό Γαλβάνη; ώς εΐπομεν διά τής συσπάσεως 
τών ποδών νεκρού βατράχου. Ανακαλύπτει τόν 
ζωικόν ήλεκτριομόν-

Ό Βόλτας διά τών ίκ χαλκοϋ καί ψευδαρ 
γύρου ίλασμάτων Ανακαλύπτει τό ήλεκτρικόν 
κύκλωμα.

Ό Αανιήλ διά τής ίμβαπτίσεως δύο διαφό
ρων μετάλλων χαλκού καί ψευδαργύρου ίντός 
ποτηριού, περιέχοντας διάλυσιν θεϊκού χαλκοϋ, 
Ανακαλύπτει τήν φερώνυμον στήλην του.

Ό Oersted διά τοΰ ήλεκτρ. κυκλώματος Α 
νακαλύπτει τήν Απόκλισιν τής μαγνητικής βελό
νης Ο Φοραδάν διά τής ίπιδράσεως τοϋ ήλε- 
κτρικοΰ ρεύματος επί τοϋ μαλακού σιδήρου τόν 
ήλεκτρομαγι ήτην.

Ό Ούέλσων καί ό ΟΙιιιι καθορίζουν τάς η
λεκτρικός μονάδας.

Ό Bunsen, I.eclanelie, Callaud, Trouve 
καί Αλλοι Ανακαλύπτονοιί ίδιας ήλεκτρ. οτή/.ας. 
τήν χρήσιν δύο συρμάτων πρός σννεννόησιν 
dvr? 24. καί τά διάφορα Αγώγιμα καί μή σώ
ματα Καί τέλος ό Skiuliel τώ 1838 Ανεκάλυ- 
ιρεν, ότι dvr? τοϋ ίπανερχομένου δευτέρου ούρ ■ 
ιιατος ώς Αγωγού δύναται νά χρησιμεύοι] ή γή 
Αρκεί είς τά άκρα νά τεθίϋσι δύο μεταλλικοί 
πλάκες

'Επομένως ή ήλεκτρ τηλεγραφία ήπλοποιεϊτο 
ουτω εις καταπληκτικόν βαθμόν καί ήρκει πλέον 
ιν μόνον σύρμα Από σταθμού είς σταθμόν, ου 
τό άκρον τιθέμενου είς τήν γήν, συνεπλήρου τό 
κύκλωμα.

Καί άλλοι πολλοί ταύταχρόνως. οί'ς περιττόν 
νά όνομάσωμιν ενταύθα. Ανακα/.ύπτουοι πληθυν 
άλλων οργάνων, συσκευών καί συστημάτων.

Ό Brfguel Εφευρίσκει σύστημα τηλεγ, ι’ιντα
ποκρίσεως διά τής χρήσεως δείκτου περίφερα
μένου ίπί πίνακας φέροντας τά γράμματα καί
δεικνύοντας τό τηλεγραφούμενον γράμμα.

Ό 'Αμερικανός Σαμουήλ Μόρο τό ήδη «α?
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έκτοτε λειτουργούν άπλούστερον καί τελειότεροι· 
σύστημά του, περί ον θά εΐπωμεν παρακατιόντες. 
Και δ πολύς γέρματός Hughes το πολυσύνθετον 
και όντως θαυμάσιοι1 υπό έποψιν έπινοίας μη
χάνημά του, δι' ον τά γράμματα τον Αλφαβήτου 
έκτυποΰνται ώς έχουοιν έπί ταινίας χάρτου. 
"Ηδη θά έκθέσωμεν τα τρία ταΰτα συστήματα 
ώς οΰσιαστικώτερα και σημαντικώτερα, λόγο) 
εφαρμογής και χρήσεως αυτών-

Ό Άραγώ πρώτος παρετήρησεν, οτι ό μα 
λακός σίδηρος μεταβάλλεται είς μαγνήτην, ύπό 
τήν έπίδρασιν γειτονικού ηλεκτρικόν ρεύματος. 
Έάν δηλονότι παρενθέσωμεν ράβδον μαλακού 
σιδήρου έντός πηνίου, έφ’ οί υπάρχει σύρμα 
περιελιγμένον και διέλθη ρεύμα, ό σίδηρος μα
γνητίζεται, έως ου παύση τό ρεύμα διεργόμενον 

Τήν ιδιότητα ταύτην τοϋ ηλεκτρικού ρεύμα 
τος έπί τοϋ σιδήρου, ήν μετεκάλεσαν ήλεκτρο 
μαγνήτην, μεταχειρισθέντες είς τόν ηλεκτρικόν 
τηλέγραφον, έσχημάτιοαν τήν τηλεγραφικήν συγ
κοινωνίαν, ώς θά ίδωμεν παρακατιόντες.

Ό Μοοόικδς Τηλέγραφος.

,Ίί Ανακαλύψεις αυται δεν ειχον έτι τοσοϋτον 
Λναπτυχθή και ή ήλεκτρική τηλεγραφία δέν εί
χεν είοέτι έκδηλωθή. οτε δ ζωγράφος Μόρς, Α
μερικανός, ταξειδένων Από Αγγλίας είς ’Αμε
ρικήν. έπενόηοε τήν εφαρμογήν τοΰ ηλεκτρο
μαγνήτου, δν προανεφέραμεν έν τή ήλεκτρ τη
λεγραφική συγκοινωνία ήτις έπέπρωτο καί να 
κυριάρχηση, καί Ιδού πώς :

Ηλεκτρική ότήλη κ<ιΙ ήλεκτροιιαγνήτης

Ο Σαμουήλ Μόρς, ώς Αναφέρει ή ’ιστορία, 
έκ συμπτώσεως ήκονσεν έν τώ πλοίφ ευρισκό
μενος, τόν συνταξειδτώτην του Κάρολον Ίάκ 
σωνα έκ Βοοτώνης καταγόμενου, νά δεικνύη και 
έκθειάζη μικρόν ήλ έκτο μαγνήτην καί ηλεκτρικήν 
στήλην οϋς είχε φέρει μεθ’ εαυτόν.

Ό Μόρς. φαίνεται. Αντιληφθείς τήν δυνατήν 

χρήσιν αυτών έν τή τηλεγραφία καί έπωφελη- 
θείς τής περιστάσεως, συνέλαβε τήν ιδέαν κα
ταλλήλως, ήν καί έφήρμωοειή έμπράκτως μετά 
τήν είς Αμερικήν έπιοτροφήν του.

Ούτος λοιπόν έν ίτει 1837 παρουσίασε πλή
ρες τό σύστημά του είς τήν Κυβέρνησιν, Αλλά 
δέν έγένετο δεκτόν άμέσως, ένεκα διαφωνίας τής 
Επιτροπής. Μόνον δέ κατά Μάρτιον τοϋ 1843 
τό Συνέδρων τών Ηνωμένων Πολιτειών έψή- 
φισε τό ποσόν τών 30 χιλ. δολλαρίων διά δα 
πάνην τηλεγράφου δοκιμαστικού.

Πρώτη ήλεκτρο-ρηνανή

’Ακολούθως ένεκρίθη τό σύστημά του δρι- 
οτικώς καί έστέφθη ύπό έπιτυχίας θεωρηθέν ώς 
τέλειος τής εποχής τηλέγραφος Τώ 1838 κα- 
τεοκευάσθη ή πρώτη τηλεγραφική γραμμή ύπό 
τοΰ Κοϋκ μεταξύ τού Λονδίνου καί τής B'Sf 
Drayton, Αλλά Αμέσως κατενοήθη. οτι έδει τό 
σύρμα νά στηρίζεται έπί πασσάλων άπομεμονο- 
μένων ίνα μή Απόλλυται τό ηλεκτρικόν ρεύμα, 
διοχετευόμενου δι’ αυτών είς τήν γήν καί όέν 
έ/ίραόυνον νά επινοήσουν τους έκ πορσελάνης 
μονωτήρας, ών ποιούμεϋα χρήσιν τήν σήμερον 
μέ μικρόν παραλλαγήν των

Μετά τήν λύσιν λοιπόν καί τοΰ ζητήματος 
τούτου, τής άπομονώαεως τοΰ διερχομένου ρεύ
ματος διά τής άναρτήσεως τοιούτων μονωτήρων 
έπί τών πασσάλων δλης τής γραμμής, έλύετο τό 
ζήτημα τής έπεκτάοεως τής ήλεκτρ. τηλεγρα
φίας είς μεγάλος Αποστάσεις καί άμέσως αί τη
λεγρ. γραμμαί έν Αγγλία διεδόθησαν εις με 
γάλην κλίμακα.

"Εκτατέ τό παράδειγμα τών "Αγγλων ήκο- 
λούθηααν οί ’Αμερικανοί πρώτον έχκαεαοτή- 
σανττς τήνπρώτον αυτών τηλ. γραμμήν μεταξύ 
Ούασιγκτώνος καί Βαλτιμόρης.

Έν Γαλλία ή πρα'ηη έγκατάστασις έγένι το τώ 
1845 μεταξύ Παρισίων καί Ρονέν.

Εν Βελγίτο τώ 1846 μεταξύ Αμβέροης καί 
Βρυξελλών

Έν ’Ιταλία τώ 1847 μεταξύ Πίζης καί Λι- 
βόρνου

Έν Γερμανία τώ 1849.
Τό δ’ επόμενον έτος έν Αυστρία.
Έν δέ τή 'Ι’αιοσία ή πρώτη έγκατάστασις 

έγένετο κατά τό 1852 μεταξύ Μόσχας καί Πε 
τρουπόλεως.

Έν τούτοις όπως είς δλας τάς έφευρέσεις 
υπήρξαν καί Αντιδράσεις κατά τής έγκαταστά- 
σεως τηλ. συγκοινωτ ιών. εύρέθησαν καί δή 
σοβαροί άνθρωποι καί έν Γαλλία καί έν Γερμα
νία, οιτινες κατεπολέμησαν ζωηρώς τήν σύστα
ση· τής ήλεκτρικής ταύτης τηλεγραφίας.

Έν Γαλλία προεξάρχοντος τοΰ επιφανούς 
Arago πολλά σημαίνοντα πρόσωπα ζοιηρώς έ 
πολέμησαν τό σύστημα τοϋτο Ό Arago μάλιστα 
άπό τοΰ βήματος τής βουλής έξέφρασε τάς Αμ
φιβολίας του περί τοΰ όυνατοΰ τής μεταβιβάσεως 
τοΰ ηλεκτρικού ρεύματος είς μεγάλος Αποστάσεις

Ή δέ μεγαλειτέρα καί έμπαθής καταφορά 
ύπήρξεν έκ μέρους τοΰ Αόκτορος ’Ιουλίου 
Guyot, διότι έπεδίωκεν άντί τοΰ ή^εκτρικοΰ τη 
λεγράφου νά είοαχθή τό ίδιον παρ’ αύτοΰ Ανα
καλυφθεί· σύστημα, οπερ είχε κατ’ αύτόν, τό 
προτέρημα τά λειτουργή ημέραν καί νύκτα. Τό 
σύστημά του ήτο είδος τι έναερίου διά φωτός 
καί σημάτων τηλεγράφου" Απεκάλει <5ε ώς πρά- 
ξιν Ανόητον καί μέτρον έλεεινόν τήν εισαγωγήν 
τοΰ ηλεκτρικού τούτου τηλεγράφου έν Γαλλία. 
.Ιλλ ευτυχώς τά έπιχειρήματά του δέν κατίσχυ

σην τής έπιστημονικής Αλήθειας καί τής έπιμό- 
νου ύποστηρίξεως τοΰ ζητήματος Από μέρους 
τής κυβερνήσεως.

Έν δέ τή Γερμανία πολλοί άντενήργησαν έπί 
τό κωμικώτερον διά τοΰ τύπου καί σατυρικών 
εκφράσεων. Άντέτασσον δέ είς τά έπιχειρήματα 
τών ύποστηρικτών τοΰ ήλεκτρικοΰ τηλεγράφου, 
οτι ούτος θά κατέστρεφε τους Αγρούς καί τά 
φρέατα, ένθα θά κατέληγε τό σύρμα καί δτι καί 
αύτή ή ζωή τών Ανθρώπων θά καθίστατο έφε- 
ξής προβληματική.

Άλλά μήπως καί <5 Μέγας ’Αλέξανδρος δέν 
Αντέκρσνσε τοιαύτας προτάσεις ; Ό Ναπολέων 
δέν έθεοιρησεν Λπραγματοποίητον τήν κίνησίν 
τών πλοίων διά τοΰ Ατμού καί ήρνήθη νά έπι- 
τρέψΐ) καί αυτός τάς δοκιμής, παρακινούμενος 
ύπό τοΰ έγωϊσμοΰ του ",

Ό Θιέρσος δέν ί/ρνήθη νά παραόεχΟϊ] τήν 
πραγματοποίησιν τοϋ σιδηροδρόμου ; Οί δέ Jy 
γλοι δέν είρωνεΰθηοαν τοΰ έφενρέτου τής Ατμο
μηχανής Στέφενσον, ίσχυριζόμενοι, δτι οί τρο
χοί αυτής θά έστρέφοντο έπί τόπου, χωρίς νά 
πρυχωρώσι ; Άλλά μήπως καί τοΰ Νεύτωνος ή 
θεωρία δέν έγένετο μετά 100 έτη Αποδεκτή ;

Ο δέ Σωκράτης, δ Αρχιμήδης, Κολόμβος καί 
άλλοι δέν καταδιώχθησαν διά τάς υρθάς αϊτών 
σκέψεις καί μετά πάροδον πολλού χρόνου Α>ε- 
γνωρίσθησαν τοιαΰται ;

(Έπεται συνέχεια)

Ο ΜΑΓΝΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΟΣΟΥΣ

(συνέχεια κα'ι τέλος)

ΠΟ ΠΟΛΛΟΙ' χρόνου η- 
το γ.ωστή ή θεραπευ
τική Ιοιόττκ τοΟ μα
γνήτου ε’πι τοϋ πονό
δοντος. Τω δέ 1765 
ό Κλάριχ, ιατρός τοΰ 
βασιλέως τν)ς ’Αγγλίας 
καί φυσικός έν Γοτίγ- 
γγ, έποιήσατο πολ- 
λάς σχετικά; δοκιμάς- 
τά δέ έπιτευχθέντα 

αποτελέσματα αύτοΰ ήναγκασαν πολλούς άλ
λους παρατηρητάς νά διευθύνωσι τάς έρευνας 
των πρός τον σκοπόν τοΰτον. Ό Κλάριχ έφήρ- 
μωσε έκτός τούτου τόν μαγνήτην μετά τής αύ
τής έπιτυχίας κατά τών πόνων,τής κωφότητος, 
τής παραλυσίας. 'Ο δέ Weber έν Βελβρώδη 
ήκολούθησε τό παράδειγμα τοΰ Κλάριχ ν·Λ ά- 
πήλαυσεν αξιοσημείωτα αποτελέσματα κατά 
τών παθήσεων τών όφθαλμών.

Ό ΛΙέιίιιερος

Τώ 1770, ό Μεσμερος ήρχί’ε νά προσελκύγ, 
τήν προσοχήν διά τών σχετικών πειραμάτων 
του. Άπεδέχετο τήν ΰπαρξιν αμοιβαίας έπι- 
ρειας μεταςυ τών ουρανίων σωμάτων τής γής 
καί τών έμύνχων ό'ντων- οτι ρευστόν τι παγκο- 
σμίως διαζεχυμένον και συνεχές εί; τρόπον ώ
στε νά είσδύ-ρ πανταχόσε καί μή άνέχηται 
ούδαμοΰ κενόν,ου τίνος ή διεισδυτικότης δέν έχει 
σύγκρισιν καί οπερ ώ; έκ τή; φύσεώς του έπι- 
δεχεται νά δεχθή, άναπτύξη καί μετκδώσγ, 
άπάσας τά; έντυπώσεις τή; κινήσεω;, είναι τό 
μέσον τή; έπιρείας ταύτης. ΈκδηλοΙ δέ ιδίως 
έν τω άνθρωπίνω σωματι ανάλογους πρός τον 
μαγνήτην ιδιότητας και διακρίνονται έν αύτώ 
πόλοι,έπίσης διάφοροι καί αντίθετοι,ούς δύνζταί
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τι; νά θέση είς έτικαινωνίαν, νά μεταβάλη, 
καταστρέψη ή ενίσχυση».

Διά τή; αναλογίας του δε πρός τό νευρικόν 
ρευστόν, δύναται «αμέσως νά θεραπεύση τά 
νευρικά νοσήματα και έμμεσω; πάντα τα άλλα, »

Εισχωρούν έν ταϊς ϊναις άποκαθίστησι τήν 
αρμονίαν έν τοι; όργάνοι; διά τή; ομοιομόρφου 
κατανομής τοϋ ρευστοΰ, ούτινος ή κίνησι; είχε 
όιαταραχθή.

Ό Μέσμερο; λοιπόν έφήρμοζε τόν μαγνήτην 
κατά θεωρίαν, ήν άπεδέχετο' μετεχειρίζετο δέ 
συνήθως μικρούς μαγνήτας, φέροντας τό σχήμα 
τών μερών, έφ ’ ών τούς έφήρμοζεν. Έτοποθέ- 
τει αύτούς είς έκάστην πλευράν τοΰ σώματος, 
έν τώ μέσω τοΰ σώματος καί έπί τής σπονδυ
λικής στήλης. Είς τινας δέ περιστάσεις έθετε 
τοιούτου; καί ύπό τούς πόδας καί ύπό τάς κνή- 
μας. Έν περιπτώσει έμέτου καί γαστραλγίας 
έφήρμοζεν αύτούς έπί τής καρδίας· είς δέ τοΰ; 
κωλικόπονους έπί τοΰ όμφαλοϋ. 01 μαγνήται 
ούτοι πάντες έφέροντο νυχθημερόν,στενώ; έφηρ - 
μοσμένοι έπί τοΰ δέρματος.

Έπί τινα έτη ό πάτερ Hell κατκγινόμενος 
είς τόν ορυκτόν μαγνητισμόν, ύπό έ'ποψιν φυ
σιολογικήν, κυρ:α τις ύποφέρουσα έκ σφοδρά; 
γαστραλγίας προσήλθε καί τόν παρεκάλεσε νά 
τή δώση τινά έκ τών καλειτέρων του μαγνητών, 
ϊνα τόν μεταχείρισή?; κατά πάθους τη; τινός, 
καθιστώντο; άνυπόφορον τόν βίον αύτής. Καί 
όντως δι’ αύτοϋ έθεραπεύθη. >

Έκπλαγεις έκ τοΰ αποτελέσματος τούτου ό 
διάσημο; αστρονόμος ήθέλησε να έπκναλαίη τό 
πείσααα καί έπί άλλων ασθενών. Κατ’ άπομί- 
μησίν τοΰ Μέσμερ κατεσκεύασε μαγνήτα; παν
τός σχήματος, ούς μετεχειρίσθη εί; πολυαρίθ
μους έφαρμογάς. Άνήρ τι; έγκαταληφθεί; ύπό 
τή; τέχνη; καί κατατρυχόμενο; άπό πολλοΰ 
χρόνου ύπό σπασμών καί νευρικών ταραχών, 
έσχε μετ ’ ολίγα; ημέρα; αισθητήν άνακούφι- 
σιν, τά δέ συμτώμκτα καθησύχασαν, χωρ ; ν' 
άναφανώσιν.Είκοσά; έτέρων ασθενών, έζ ω/ τι- 
νέ; παραλυτικοί, έπιση; ίάθησαν.

Έρις είχεν άναφανή μεταξύ τοϋ Μεσμέρου 
καί τοΰ πατρό; Piel! περί τή; προτεραιότητο; 
τή; εφαρμογή; ταυτης. ’Αμφότεροι δέ έδημο- 
σιευσαν έν ταΐ; έφημερίσι τό αποτέλεσμα του 
πειραματισμού των, ή δέ Βιέννη ύπήρζεν ή 
έστία, όθεν ό πρακτικό; μαγνητισμός έγενι- 
κευθη έν άπάση τή Γεεμανία.

Μιμούμενο; τόν Μέσμερον, ό I ΠΖβΓ, διά
σημο; ιατρό; έμελέτησε μετά προσοχής τήν θε
ραπευτικήν ενέργειαν τοΰ μαγνήτου καί έδημο- 
σίευσε τά πορίσματά του τώ 1775. Ή θερα
πεία νεα; γυναικός, ήτις κατόπιν κοπιωδών 
τοκετών, είχεν ύποστή σπασμού;, συστολά;, 
γαστραλγία;, παραλυσίαν και είτα σημαντι
κήν αδυναμίαν, τόν συνεκ'.νησεν 5λω; ιδιαιτέ

ρως. Άπό τών πρώτων εφαρμογών τοΰ μαγνή
του παρετηρησε σημαντικήν βελτιωσιν.

Ό δόκτωρ Deiman έν Άμστελοδάμω με
τέφρασε τό σύγραμμα τοΰ Unzer Έν δέ τώ 
προλόγω αναφέρει την θεραπείαν, γενομένην είς 
1 I ήμέρας, γυναικός 57 έτών, προσβληθείση; 
έκ παραλυσίας τών δύο βραχιόνων καί έντελοϋ; 
κωφότητοςέκ τοΰ αριστερού ώτός.Κζτά τήν αύ
τήν εποχήν, ό αύτός συγγραφεύ; άναφερει, ότι 
έθεράπευσε καί άλλα; νόσου; έκτος τών νευ- 
ρολογικών, οίον πυρετού; καί συστολά; μελών.

Τω 1777 ό lleinsius έν Sorau, έδημοσί- 
ευσε πόνημά τι, ένθα περιγράφει έπτά παρατη 
ρήσει; έπί διαφόρων νόσων, έξ ών δύο επιλη
ψίας, καθ’ ά; ό μαγνητη; έφηρμόσθη μετ’ επι
τυχίας.

Φυσικός τις διάσημο; έκ HarSU, μελό; τοΰ 
μεγάλου’Ομοσπονδιακού συμβουλίου έν Γενεύη, 
έμελέτησε τήν εφαρμογήν τού μαγνητισμού ΰφ ’ 
όλα; αύτοϋ τά; έπόψεις καί έθετο τάς βάσει; 
μεθοδική; τίνος θεραπεία; διά τά; διαφόρους 
νόσους. Είς τόν ζωικόν μαγνητισμόν προστιθησι 
τήν λελογισμένην εφαρμογήν τών μαγνητών καί 
είςέπικουρίαν τή; ένεργεια; τούτων,ήτις πάντοτε 
δέν είναι έπζρκής, μεταχειρίζεται τό μαγνητι- 
σμένον ύδωρ δηλ. έν πόσει, πλύσει, νίψει, λου- 
τροϊ; κτλ.

Εφαρμοζόμενος ούτω έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς ό μαγνήτη; τώ φαίνεται ό ισχυρότερος 
παράγων κατά σπασμωδικών νόσων, ή δε κχ- 
θαρκτική αυτού ίδιότης τω έφανη έπιση; ασφα
λής.

Έκ τών δύο τούτων ιδιοτήτων συνεπέρανεν, 
ότι ό μαγνήτη; κυριαρχεί έν τή θεραπεία τών 
περισσοτέρων χρονικών παθήσεων καί εί; άπό- 
δειξιν αριθμεί τά αποτελέσματα, άτινα άπή · 
λαυσεν εί; πολλά; περιπτώσεις έπί ρευματισμών, 
έν ταΐ; φλεγμοναΐ; τών οφθαλμών και τών όδόν- 
των, έν ταΐ; άρθρητικαΐ; πκθήσεσιν, ώ; έπιση; 
καί είς τά; λυμφατικά; αλλοιώσει;, οίον βρογ
χοκήλην, εξαρθρώσεις, χε ραδας, χείμεθλκ καί 
νευρικά; παθησει; ώ; και εί; σπασμού;,συστολά;, 
γαστραλγίας, επιληψίαν κτλ. ΊΙ οφθκλμιια, ή 
κωφότη; καί τινε; παραλυσία1, τώ παρέσχον 
ωσαύτως αξιοσημείωτου; επιτυχίας.

Έν Γαλλία οί ιατροί de la Condaniine, 
Razoux, Sigaud, Desceniet. Missa καί άλ
λοι έφήρμωσαν τόν μαγνήτην μετ’ επιτυχίας. 
Άλλ' ίδιω; ό Άββάς La Nolle κατέγινεν είς 
εύρυτέρας μελέτα; έπί τή; εφαρμογής τοϋ μα
γνήτου έν τή θεραπεία τών νόσων. ’Από δε 
τού 1763 οί μαγνήται του διά τήν θεραπείαν 
τών όδόντων έξετιμήθησαν πολύ. Κατά δέ τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 1877 άνέγνωσεν έν τή Βαοι- 

Ίαχρικϊ) 'Εταιρεία υπόμνημα τι περί τών 
έργασιών του- ή δέ σοφή αύτη Εταιρεία, ήτις 
έτη τινα βραδύτερον έξηγερθη μετά τόση; βιαιό- 
τητο; κατά τοΰ ζωικού μαγνητισμού, διώρισε

αποκλείσει παντός φαρμάκου.
: τή; άναγνωσθεί · 
Εταιρεία, τή 29

τού; κ. Mauduyt καί Andry πρό; έξέτασιν 
τή; άποτελεσματικότητος τοΰ μαγνήτου έν τή 
θεραπεία τινών νόσων. Ό Maduyt δμως μή 
δυνηθεί; ν’ άκολουθήση τά πειράματα συνεχώς, 
άντικατεστάθη ύπό τοΰ TllOuret

Οί δύο λοιπόν ούτοι έκτιμηταί έκτληρώσαντες 
τήν αποστολήν των μετά τή; μεγαλειτέρα; 
προσοχής, συνέταξζν έκθεσιν, ήτις άνεγνώσθη 
καί ευρέως συνεζητήθη.

ΊΙ έ'κθεσι; αύτη, έξ ή; έρρκνιζόμεθα πολλά 
σχετικά, ώ; αρκετά προανέφεραμεν, συνετάχθη 
καθ’ ολοκληρίαν προ; ό’φελος τής νέα; θεραπευ
τική; μεθόδου. Έπικυρεΐ ίδιω; ύπό ιστορικήν 
έ’ποψιν το έργον, ώ; τό μάλλον τέλειον καί ση · 
μαντικωτερον τών άναφανέντων έπι τοΰ ζητή 
ματο; τούτου. Περιέχει έκτο; τούτου διαφόρου; 
πίνακα; εικονογραφημένους καί 48 έκθέσεις έπί 
διαφόρων ασθενών, ο’ίτινε; πάντες έθεραπεύθη- 
σαν ή άνακουφίτθησαν διά τών μζγ.ητικών 
έφαρμογών, άποτ.λείτ:; ———2—..

Ιδού και τά συμπεράσματα 
ση; ταύτης έκθέσεω; έν τή 
Αύγουστου 1780.

«Ιον Δέν δύναται τις νά παραγνώριση έν τω 
μαγνήτη,έφαρμοζομένω ώ; περίαμμα (αβάσκαν- 
τον) ενέργειαν πραγματικήν καί σωτήριον.

2θν Ή ενέργεια αύτη είναι ανεξάρτητο;, έν 
τώ μαγνήτη, τών συσχετιζομένων μετά τών 
άλλων σωμάτων ιδιοτήτων αύτοϋ καί διά μέ
σου τών οποίων ή έφαρμογή τών μεμαγνητι- 
σμενων τεμαχίων δύναται νά έχη γενικήν ή 
κοινήν ενέργειαν έπί τή; ζωική; οικονομίας, ώ; 
είναι ή έντύπωσι; τοϋ ψύχους, ή πίεσις, ή αφή, 
ή τριβή, τών πλακών εφαρμοζόμενων γυμνών 
καί στενώ; προσδεδεμένων έπί τοΰ δέρματος.

3ον. Ή ένεργεια αύτη τοΰ μαγνήτου δια- 
κρίνεται έπιση; έκείνη;, ήν δύναται νά 
νήση έπί τοΰ ανθρωπίνου σώματος, 
ρούχου ούσίας, ώ; ελκτική; ούσίζς, μολονότι 
φαίνεται έν τούτοι; ώ; έςαρτωμένη; έκ τή; αύ
τή; αίτια; καί βάσεω;. ΊΙ ενέργεια αύτη έξζ 
σθενουμένη μέ τον καιρόν άποκαθίσταται έφ’ 
όσον αί μαγνητικαί πλάκες άποκτώσιν ή χά· 
νουσιν έκ τή; ελκτική; αύτών αρετής ή τή; έπί 
τού σιδήρου ένεργεια; των.

4ον. Ή ένεργεια αύτη τοΰ 
νεται ούσα άμεσο; καί εύθεΐα 
γνητικοΰ ρευστού έπι τών ήμετέρων νεύρων, έφ ’ 
ών φαίνεται, οτι επιδρά ούχί όλιγώτερον ή έπί 
τοΰ σιδήρου, ώ; φαίνεται δε ούδεμίαν έξασκεΐ 
άμεσον καί ίδιαν ένέργειαν έπι τών ίνών, χυ
μών καί έντοσθίων.

5ον. Διά τή; ένεργεια; 
δέν φαίνεται κατάλληλο; έν τή θεραπεία 
ΰδρογενών παθήσεων, ’ 
άλλ’ είναι τοιοΰτος έν 
νευρικαϊς παθήσεσιν.

Gov. Αί παθήσεις αύται, έφ ’ ών ό μαγνήτη; 

ροςε- 
ώ; σιδη-

μαγνήτου φαί- 
ένεργεια τοϋ μα -

ταυτη; Ο μαγνητη; 
: τών 

οργανικώί ή ύλικών, 
ταΐ; καθαρώ; ή ιδίως

προτιμάται δέν είναι αί έξαρτώμεναι έκ τή; 
άλλοιώσεω; ή βλάβη; τή; ένεργεια; τών νεύρων, 
άλλ’ αί άναγνωρίζουσαι ώ; αιτίαν κυρίαν τήν 
ένέργειαν τών νεύρων ηύξημένην, ώ; είναι οί 
σπασμοί, αί συσπάσεις, οί ζωηροί πόνοι.

7ον. Έν τή περιπτώσει ταυτη ό μαγνητη; 
κατατάσσεται φυσικώ; έν τή τάξει τών άντι- 
σπασμοδικών.

8ον. Ή άντισπασμοδική καί νευρική αύτη 
ένέργεια τοΰ μαγνήτου δέν φαίνεται ούσα ή 
πρόσκαιρος, αλλά ούδέν προαγγέλλει ήμϊν, βτι 
δέν δύναται νά γίνη θεραπευτική. Ή αποτελε
σματική επομένως αύτοϋ ένέργεια δίδωσιν α
φορμήν νά συνεχίσωμεν τάς παρατηρήσει; καί 
πολλαπλασιάσωμεν τά; δόκιμά; αύτοΟ καί έπί 
εύρυτερου έτι όρίζοντος,καθόσον ή γενική αύτοϋ 
δράσι; δέν απεδειχθη έτι έπζρκώς.

9ον. Ή μαγνητικη μέθοδο; ούσα έπιδεκτική 
βαθμών τινων έτι τελειοποιήσεως, είναι έτι λό
γος νά έξετασθή καί πζρζτηρηθή ύφ ’ όλας τά; 
έπόψεις.

ΙΟον. Καί πεοιοριζόμενοι είς τήν σύγχρονον 
μέθοδον, τα προτερήματα τοΰ μαγνητισμού δέν 
δυνανται νά παραγνωρισθώσιν.

1 Ιον. Ό μαγνήτης λοιπόν ένέχει έπί τού 
ανθρωπίνου σώματος έτέραν βάσιν ένεργεια; 
έκείνη;,ήτις απορρέει έκ τή; σιδηρούχου φύσεώ; 
του, τή; ελκτική; έπί τοΰ σιδήρου ένεργεια; 
του, ώ; καί τών άλλων πολυαρίθμων ιδιοτήτων 
αύτοϋ, ά, ή πειραματική τω άπέδωκε· καί ώ; 
φαίνεται, ημέραν τινά θζ καταστή τοιαύτης 
χρησιμότητο; παράγων έν τή ιατρική, αν οχι 
μεγάλη;, τουλάχιστον πραγματικής, ώ; είναι 
ήδη έν τή φυσική, μολονότι δέν πρέπει τι; 
άναντηρρήτω; ν’ άπιδεχθή ζπάσα; τά; θαυμα- 
σιότητας, ά; περί αύτοϋ διηγούνται καί ύπάρ- 
χουν πολλά, ατινα δέον νά αφαίρεση.»

Τή 1η Απριλίου 1783 οί αύτοί έλεγκτζί 
άνέγνωσαν δευτέραν έκθεσιν έν τή αύτή Έται- 
οεία έπι τοΰ αντικείμενου τουτου, ήτι;

Κατά τήν αύτήν εποχήν ό Μεσμερ 
ό μαγνητισμό; 
οΰτω; ώστε 
τού ζωικού 

τήν μέθοδον τοΰ

έτυπώθη. 
εύρίσκετο 
έταρασσε 

οί μεταχειρι- 
μαγνητισμού, 

διδασκάλου,

εί; Παρισιού; και 
πολύ τά πνεύματα, 
ζόμενοι τήν χρήσιν 
άπομιμηθεντε; 
κατέστησαν αντίπαλοι του.

Άπό τοΰ 1875 καί έντεύθεν αί παρατηρήσει; 
ύπέστησαν σημαντικήν ύφεσιν.

Έν τή ιατρική τά συστήματα παρέρχονται 
ταχέως καί ύποχωροϋν πρό τών νεωτερων, λη- 
σμονουμένων τών πρώτων. Έπί 80 έτη, παρά 
τινα; δόκιμά; τών Helle, Laanec, Chomel, 
Troussau, Recainier ή θεραπευτική ένεργεια 
τοϋ μαγνήτου μόλι; άναφέρετα·.. *Ο  δε Burg 
ό δράστη; τή; μεταλλοθεραπεία;, άναφέρει 
τούτοι; παρατηρήσει; τινα; εί; ύποστήριξιν 
θεωρίας του.

Έν ’Ιταλία, ό Maggiorani ζφιεροί τό

εν 
τή;
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γαλείτερον μέρος τής ένεργείας του, ό δέ 
Charcot δημοσιεύει είς ΙΙαρισίους άζιοσημειώ- 
τους εργασίας. Τώδέ 1877 έν τγϊ Σκλπετριέρη 
εφαρμόζουν αύτόν κατά τών διαταράξεων τήζ 
αίσθητικότητος παρά ταΐς ύστερικαϊς καί ό 
Luys τόν μεταχειρίζεται ούχΐ μετ'όλιγωτέρας 
επιτυχίας. ’Εσχάτως όμως ό Durville διάση
μος καταστάς έν Παρισίοις διά τάς πολυετείς 
αύτοΰ μελετάς καί έφαρμογάς καθιέρωσε νέαν 
θεωρίαν, απλήν, εΰκολον καί εύμεταχείριστον.

Φ. Π.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΙΙώς· ύυγκολλώνται τά όνντριβέντα 
πινάκια.

Λαμβάνετε 40 δράμια άσβεστον, τόν οποίον 
μουσχεύετε μέ 10 δράμια υδατος καί άφίνετε 
νά στερεοποιηθί| καί στεγνώσγ,. Οΰτω κατα
σκευάζεται ή πάστα, τήν όποιαν τόσον ακριβά 
πληρώνωμεν είς τούς ύελοπώλας. Όταν θελή- 
σητε νά κολλησητε συντετριμμένον τι πινάκων 
λαμβάνετε τεμάχιον λευκού τυρού (φέτας), τό 
όποιον ζυμώνετε μετά τής ανωτέρω κόνεως, 
εως ότου σχηματισθή είδος κρέμας, διά τής 
όποιας συγκολλάτε τά τεμάχια τοΰ πινακίου 
σας, πιέζοντες έννοεϊται ταΰτκ μέχρις άποστε- 
γνώσεως.

Πώς λενκαίνονται οί θπόγγοι.
Όταν θελήσητε νά λευκάνητε · σπόγγους, 

μεταχειρισθήτε τήν ακόλουθον πρακτικωτά- 
την μέθοδον.

’Εμβαπτίσατε αύτοΰ; έντός διαλύσεως ολί
γων σταγόνων βρωμίου καί 200 δραμίων υδατος 
άφίνοντες έπ’ ολίγας ώρας οΰτως.

’Αμέσως θά παρατηρήσητε ν’άντικατασταβή 
τό βαθύ χρώμα αύτών διά πολύ λευκοτέρου 
τοιουτου.

’Εάν δέ έπαναλάβητε τό πείραμα, ασφα
λώς οί σπόγγοι θά γίνωσιν έντελώς λευκοί.

Τίνι τοόπω καθαρίζονται τά δεο-
μάτινα χειρόκτια.

Τά πέτσινα χειρόκτια δύνασθε νά καθαοί- 
σητε διά τοΰ έξης εύκολου τρόπου: ’Αγοράζετε 
αρκετήν ποσότητα βενζίνης, έντός τής όποια; 
πλύνετε τά γάντιασας μέχρις ότου καθαρίσουν 
κατόπιν τά φορεϊτε. εως 5του στεγνώσουν. Ό 
τρόπος ούτος είναι ό ασφαλέστερος καί ταχύ
τερος προς καθαρισμόν τών δερμάτινων χειρο
κτίων, διότι έντός δέκα τό πολύ λεπτών δύ
νασθε νά τά πλύνητε καί νά στεγνώσητε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΟΝ
Τό βαδίζον νόμιόμα.

Θέσατε πεντηκοντάλεπτον νόμισμα έπί τής 
τραπέζης καί προτείνατε είς τούς φίλους σας 
νά τό λάβωσιν ανά χεΐρκς,χωρίς όμως νά ΙγγΙ- 
ξωσιν οΰτε τό νόμισμα οϋιε την τράπεζαν !

Πρός έκτέλεσιν τοΰ πειράματος τούτου άρ· 
κεί νά κρζτήσητε τήν χεϊρα σας ήμι—ανοικτήν 
είς μικράν άπόστασιν άπό τοϋ άκρου τής τρα
πέζης καί νά θέσητε έν τώ μεταξύ, ώς δείκνυ- 
ται έν τώ σχήμκτι, τό νόμισμά σας, Φυσάτε 

τότε έπί τοΰ νομίσματος βιαίως είς άπόστασιν 
4—5 έκατοστομέτρων και ό άηρ συστελλόμενος 
ύπό τής πνοή; σας θά είσδύσγ) ύπό τό νόμισμα 
καί θά τό ύπεγείρη, οΰτω; ώστε (Ji πηδήσν) 
έκ τής θεσεως του είς τήν χεϊρα σας.

Τό πείραμα τούτο μετά τινας έπαναλήψεις 
κζτορθοΰται είτα μετ’ εύκολίας.

ΊΙ προκειμένη είκών, ήτις δεικνύει εύκρινώ; 
τό παίγνιον καί τήν θέσιν τοΰ πειραματίζομε - 
νου, άναπαριστά καί τήν εικόνα αύτοΰ τοΰ έκ- 
τελεστοΰ τοΰ έν λόγω πειράματος. Ί'.ΙΙ.

ΑΑΗΘΕΙΑΙ
Δέν εϊμεθκ κύριοι τής περιουσίας μα;, άλλά 

πιστοί άκόλουθοι αύτής.

Τό χρήμα ΐσταται ένώτιον ημών ψυχρόν καί 
απαθές, ένώ τουναντίον ημείς ίστάμεθα πρό αύ
τοΰ περιδεείς καί θερμότατοι.

Ό βιος μας είναι μία συνεχής διδασκαλία.

Οσω καταγίνεται τις θηρεύων τήν εύτυχίαν 
καί τήν ύγειαν του, κατά τοσοΰτον αύται απο
μακρύνονται αύτοΰ.

Αί μεγάλαι καρδίαι δέν είναι πάντοτε εύτυ- 
χεϊς, διότι ταϊ; λείπει ή τών άλλων εύτυχία.

ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗ
7'ύ ύιοίτιαιον παρά «αί χαιαΛ*ΐ}Χ«ι*άί  ηριόΛαυ: ιών άιροαίάνων καί ιών «ιί;5α1«>νχο1>μένω>' Λιροιιαιων, 

iiv laavot άκο,ΰοΰν Ιν Εύρύκη άντικιίμινον ,ίρψιως καί ίαια,ηα. igivviv. 'Η &>α>9ιι.κύν μα: καριοι^ 
ΐ, ,οιοδτον, άκίρ ΐχρηΐίμιναι τήν φοράν ταύιην, ώί χαρ-ώιννο.- ίνυί?·0·· 1«\ααμηκ, κα» ην οι mya v vui 
ίίαβον «ν Μ.απ«ώ«<ρ χαο$ ιό χρΛγινμά ιω» Λ «ώ ΰψει. ΈιΙραν μάΙΙον ααράίο.ον οκηνην ιΠομιν «οχαιω,- ι» 
Λμιρικανίκφ πιρ.οίιχφ, ίν ψ παριοιάνιιο γάμο! tv νψ άίρι.
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(Συνέχεια)
'Όταν ή Δάμαρις έξήλθε την πρωίαν έκ τής 

οικίας της, κρατούσα έπί τού ώμου της δέμα 
ύφασμάτων, διά νά τό φέρν; εί; τούς έμπορους, 
συνήντησεν είς τόν δρόμον της την Παννυχίδα 
και άμέσως γ,σθάνθη προαίσθημα κινδύνου.

— Αγαπημέ.η μου Δάμαρις, ήρχισεν ή Παν- 
νυχΐ; μέ φωνήν γλυκύτατη*,  έρχομαι έκ μέρους 
τοΰ Τρυφαίνη.

Αύτό τό ονομα έκαμε τήνΔάμαριν νά τρέμγ,.
— Ήθέλησε νά σέ πληροφόρηση,5τι εϊνε’εις 

άθλίαν κατάστασιν και βτι αποθνήσκει έκ τής 
πείνης.

Καί τί ελπίζει άπό έμέ,ήρώτησεν ή Δά- 
μαρις, μέ φωνήν τρέμουσαν έκτής συγκινήσεως. 
Είμαι πτωχή επίσης, όσον αύτός. Διά νά ζώ, 
έχω μόνον τάς χεΐρας μου καί τό θάρρος.

— Αυται αί όλιγαι δραχμαί μέ τάς οποίας 
θα πληρωθούν αύτά τά ύφάσματα, θά άρκέσουν 
νά σώσουν τόν αδελφόν τοΰ πατρός σου. Τί λέ- 
γεις ; _

- Καί μήπως ειμπορώ, διά νά σώσω τόν 
κηδεμόνα μου, νά στερήσω τήν μητέρα μου;

Δάμαρις, γνωρίζω ότι ό Χριστός σας δια
τάσσει νά εύσπλαγχνίζεσθε τούς πτωχούς αν
θρώπους. Λοιπόν τοϋτο μόνον σοί λέγω. "Αν 
άρνηθής νά φέργ,ς βοήθειαν είς τόν Τρυφαίνη, 
θά φονευθίί καί θα είσαι σύ ή αιτία τοΰ θανάτου 
του. Ή ίσως θά έξερεθίσγ, τούς Έφεσίους κατά 
τών Χριστιανών καί καθώς γνωρίζεις, έχετε εδώ 
πολλούς εχθρούς. Καί άν ακόμη συμβή κακόν 
τι εις τόν Παΰλον, είς σέ θα οφείλεται. Σοΰ 
είπα πάν ο,τι τό καθήκον μου έπεδαλλε. ΙΙοαςε 
όπως κρίνεις καλλίτερον.

Η Δάμαρις ητο λευκή ώς νεκρά. Τέλος είπε:
Πήγαινε, Πκννυχίς, πήγαινε καί είτε εις 

τον Τρυφαίνη*,  ότι θά τοΰ φέρω αύτό τό βράδυ 
ο,τι μοϋ δώσουν οί έμποροι. Δεν θά μάς μείνη 
τίποτε, άλλά ό θεός θά φροντίση καί δι*  ήμάς. 

Ευτυχής διά τήν νίκην της ή Πκννυχίς ήκο- 
λουθησε διά joO βλέμματος τήν φίλην της καί 
όταν τήν είδε διευθυνομένην είς τόν ναόν της 
Μεγάλης θεας,έδραμε πρός τόν Άπολλωνίδην’

Αύτή ποΰ αγαπάς, εϊνε τω:α είς τόν ναόν 
τής Άρτέμιδος. Φοβοΰμα!, άν δέν τρέξης νά 
την βοηθήσης, μήπως ό Τρυφαίνης την βλαψη, 
διότι εινε πολύ ώργισμένος ααζύ της.

*
Οταν είδε τήν Δάμαριν είσερχομένην,ό Τρυ- 

φαίνης πλήρης χαράς ανέκραξε διά τοΰ πανούρ
γου ύφους του

— Καλώς ήλθες, άγαπημένο μου παιδί.Πλη
σίασε χωρίς φόβον, καλή μου Δάμαρις! Τί μοΰ 
φέρεις ;...Δυο δραχμάς !...Ήλπιζκ κάτι καλλί
τερον.

— Ομως αύτά μόνον έχω.
— Είσαι λοιπόν πτωχή ;
— Μάλιστα.
— Αλλ' έγω θέλω νά γίνης πλούσια. Ι

δού, διατί σ’ έφώναξα νά έλθνκ. ‘Υπάκουσες 
καί έκαμες πολύ καλά.Αύτό δεικνύει, 5τι έχεις 
ακόμη κάποιαν συμπάθειαν διά τόν γέροντα 
Τρυφαίνη. Καί εϊνε δίκαιον,διότι έγώ δέν φρον
τίζω μόνον διά τήν ίδικήν μου εύτυχίκν, άλλά 
καί διά τήν ίδικήν σου.“Ακούσε καλά, Δάμαοις. 
Δέν θά έπιστρέψη; πλέον είς τούς Χριστιανούς, 
όπου κατάντησες είς τόσην άθλιότητα.

— Είς τοϋτο δέν δύναμαι δυστυχώς νά σε 
ακούσω.

— Δέν θελεις νά μέ άκούσγς ;...Μά τόν Διό
νυσον! άνεκραξεν ό Τρυφαίνης, είς τρόπον ώστε 
νά προσελκύσγ, τήν προσοχήν τών διαβατών. 
Δέν θέλεις νά μέ ύπακούσγ,ς ! Αύτό εϊνε μεγάλη 
αύθάδεια. Καί σοΰ υπόσχομαι νά σέ κάμω έγώ 
νά άλλαςγ,ς γνώμην καί έν άνάγκγ, θά ζητήσω 
τήν συνδρομήν τοΰ ανθυπάτου. Δεν έσυλλογι- 
σθηκες, ταλαίπωρη, δτι έχω μέ τό μέρος μου 
τούς νόμους καί ότι άν θελήσγ,ς να μέ παρα
κόυσες θά έκδικηθώ τούς Χριστιανούς, οί οποίοι 
εϊνε ή αίτια όλων μου τών κακών ·

Οί Χριστιανοί ! Αύτό τό ο ομα ήρκεσε διά νά 
έζερεθίσ») τήν οργήν τών συνηθροισμένων άνθρώ- 
πων.

Καί ό Τρυφαίνης έπωφεληθείς έξηκολούθησε:
— Βλέπετε αύτήν τήν κόρην; Εινε ίδική 

μου Καί όμως ένώ δεν έχω τί νά φάγω, μέ 
αφίνει νά αποθάνω από τήν πείναν, άντί νά μέ 
βγάλν; άπό τή δυστυχία μου, με ένα πλούσιο 
γάμο, ποΰ τής ετοίμασα. ’Επαναστατεί έ-αν- 
τιον μου και φωνάζει, ότι δεν εννοεί νά υ,έ ά- 
κουν).

— Οί Χριστιανοί! έβόησεν είς έκ τοΰ πλή
θους. Είμαι έμπορος άγαλματίων καί μέ έχουν 
καταστρέφει.

— Εϊνε εχθροί τής κοινωνίας. Κάθε ήμερα 
υβρίζουν την Μεγάλην θεάν.

— Αύτό πρέπει νά τελειώνγ μιά γιά πάντα. 
Οί θαυματοποιοί προπάντων,τού; οποίους τα

θαύματα τοΰ αποστόλου ειχον απελπίσει έπρό- 
φερον τρομεράς άπειλάς. Ιοτε η Δάμαρις τρο
μαγμένη έψιθύρισεν. Κάμετε με ο,τι θελετε. 
Είμαι έτοιμη ν*  άκούσω. Καί προσέθηκεν ένδο- 

ΡύΖωϊ·, , , . , , γ.
άθεε μου, η ψυχή μου μενει παντα μα,υ 

Σου. "Αν εϊναι είς σέ αρεστόν νά ύποφέρνι τό 
σώμα μου, κάμε ώστε άντί τής θυσίας μου ταύ
της, ν’ άκούση ό Άπολλωνίδης είς τήν φωνήν 
σου!...Καί συγχώρησε τήν Ιΐαννυχίδα !...».

II ΝΙΚΗ THS ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ

; κατηυνάσθη
Άπολλωνίδη, προσερχομένου 

Τό πρώτον συναίσθημα 
. Καί ό Τρυφαί- 

έστράφη άμέσως πρός τόν

Αίφνης τό ύφος τοΰ Τρυφαίνους 
έπί τγί θέα τοϋ 
μετά τοΰ Εύρυβκτου. 
ενός έγκληματίου εινε ό φόβος, 
νης κατεπτοημένος ί , .
φιλόσοφον.

— Βλέπεις, είμαι έδώ είς τήν προστασίαν 
τής Θεάς- Δέν έχεις τό δικαίωμα νά παραβιά- 
σης τήν άσυλόν της.

Άλλ’ ό Εύρυβάτης είπε μέ δυνατήν φωνήν, 
ώστε νά άκουσθίΐ άπό τόν κόσμον :

__ Αύτός ό άνθρωπος εϊνε ένας κλέπτης. Τό 
ομολογεί μέ αύτούς τούς λόγους του.

Έν τούτοις έπενέβη ό Άπολλωνίδης !
— 'Αργότερα κανονίζετε τούς λογαριασμούς 

σας. Αύτήν τήν στιγμήν έχομεν άλλα πράγματα 
νά σκεφθώμεν. Καί στραφείς πρός τόν Τρυ
φαίνη, τώ εϊπε :

— Σοΰ άπαγορεύω νά κακομεταχειρίζεσαι 
αύτήν τήν κόρην. . ,

Ό μέθυσος μέ τήν προσποιητήν -/λυκύτητά 
του άπή-τησε:

__  Λησμονείς, εξαίρετε Άπολλωνίδη,ότι εί
μαι ό κηδεμών της καί φυσικά ό άπολυτος 
κύριός της. Λοιπόν, δέν ήμπορώ νά μεταβιβάσω 
τά δικαιώματα μου παρά είς εκείνον, ό όποιος 
θά γίνγ) σύζυγός της.

— Τήν ζητώ έγώ ώς σύζυγον.
__  Θαυμάσια, έξηκολούθησεν ό Τρυφαίνης. 

Άλλά έχομεν άκόμη μερικάς λεπτομέρειας νά 
συζητήσωμεν καί νά κανονίσωμεν μεταξύ μας.

__ Τό έχω ήδη σκεφθνξ, άπεκρίθη ό Άπολ
λωνίδης. Άλλά πρόσεξε μην είσαι πολύ άπαι- 
τητικός, διότι θά χάσης τα πάντα.

__ Μοΰ χρειάζονται διακόσιαι δραχμαί, 
είπεν ό μέθυσος, αύτός ούτο; καταπτοηθείς διά 
τό θράσος του.

Έν τούτοις ό Άπολλωνίδης τώ είπε :
— Έλα μαζύ μου είς τήν οικίαν μου, νά 

σοΰ μετρήσω τό ποσόν αύτό.
Μια φωνή τότε ήκούσθη :
__  Νά δύο άνθρωποι, πολύ ευτυχείς, χάρις 

είς έμέ.
Δέν εϊνε άληθές, Εύρυβάτη ;

Ήτο ή Πκννυχίς, ό δέ φιλόσοφος μετ ’ άπο- 
στροφής άπωθείσας αύτήν, εϊπε :

.— Πκννυχίς, έχεις καί τήν ψυχήν τόσον 
άσχημο*,  δπως καί τό πρόσωπον.

Ή νεάνις δέν έπερίμενε τοιαύτην προσβολήν 
καί πλήρης οργής έψιθύρησε :

—Ναι, τόήξεύρω, πώς μ’εύρίσκεις άσχημον 
καί κουτήν. Εύτυχώ; άλλοι έχουν καλλιτέοαν 
ιδέαν περί έμοΰ καί ιδού άκριβώς ό Τρυφαίνης 
μοΰ έκαμε προτάσεις λαμπρά;.

— Είσαι άξια τούτου.
__  Καί μήπως δέν έγινε τώρα πλούσιος ;
— Δέν τό ήξεύρομεν άκόμη.
Καί ο φιλόσοφος στρέψας τά νώτα του μετά 

μεγίστης αποστροφή, έπλησίασε τόν Άπολλω- 
νίδη. Ό Τρυφαίνης και ή Δάμαρις τόν ήκο- 
λούθουν σιωπηλοί. Καί ένώ έπροχώρουν είς τόν 
δρόμον, βρίθοντα τεχνιτών, προσκυνητών καί 
ιερέων, οί όποιοι έκ τοΰ ναοϋ τής Αρτέμιδος 
άνήρχοντο πρός τό όρος Κορεσος, οπού κατωκει 
καί ό’ γλύπτης, συνήντησαν τόν Ιΐαΰλον Ταρ- 
σέα. Ό άπόστολος άνεγνώρισε τήν Δάμαριν 
καί τούς συνοδούς της.

Τό βλέμμα του προσηλώθη έπί τής νεάνιδος 
μετά τόσης θλιβερά; τρυφερότητος, ώστε ή 
Δάμαρις δεν ήδυνήθη να το ύποφέρη, αλλα 
έχαμήλωσε τούς οφθαλμούς της ώς εγκλημα
τίας.

Όταν ό Άπολλωνίδης έθεσεν είς τάς χεΐρας 
τοΰ άπλήστου Τρυφαίνη τάς διακόσια; δαχμάς, 
τώ εϊπε :

— Τώρα πήγαινε. ,
Άλλά καθώς ό Τρυφαίνης διήρχετο,τό κατω- 

φλοιον τής οικίας, τόν συνέλαβεν ό Εύρυβάτης.
__  Αύτό τό χρήμα μοΰ ανήκει, κλέπτη. 

Δύσε μοϋ το είς την στιγμή·..
Ό Τρυφαίνης προσεπάθησε νά διαφύγη'δυσ- 

τυχώς ή πυγμή τοΰ φιλοσόφου ητο δυνατή.
— Δύσε μου το, σοΰ λέγω ; Έν πρώτοι; 

διότι εϊνε δίκαιον αύτό καί έπειτα διότι. . ·— 
καί συγχρόνως ό Εύρυβάτης τώ εθεσεν^υπό τήν 
;ίνκ την λάμπουσαν λεπίδα εγχειριδίου—... 
διότι θά έχης τήν ιδέαν, βτι ή πολύτιμος ,ωη 
σου αξίζει περισσότερον από διακόσια; δραχμάς.

Ό Τρυφαίνη; κατεπτοημένο; άφήκε τήν 
λείαν τοΰ. 'Αλλ ’ όταν άπεμακρύνθη αρκετά, 
έρριψε προ; τόν φιλόσοφον τάς τρομερότερα; 
άπειλάς.

Ό Εύρυβάτης έμειδ'ίασεν ήσυχωτατος.

*
• ·

Ή Δάμαρις καί ό Άπολλωνίδης έμειναν
μίαν στιγμήν άφωνοι ό εις απέναντι τοΰ άλ
λου. Και οί δύο έφαίνοντο ώς άπωλέσαντες τήν
φωνήν των, τελείως συγκεχυμένοι.

Τέλος ό Άπολλωνίδης είπε :
— Τώρα, Δάμαρις, είσαι έλευθέρα.
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— Δέν είμαι ελεύθερα, άφοΰ είμαι ίδική 

σου.
— Είσαι ελεύθερα.
Έν δάκρυ ώλίσθησεν έπί τής παοειας τής 

Δαμάριδος και έμορμύρησεν ;
— Ευχαριστώ ;
Τό «εύχαριστώ» τοϋτο έφανη σκληρότα- 

τον εις τδν γλύπτην. Έν τούτοις ή Δάμαρις 
Λεν έφευγε. πρός μεγίστην έκπληξίν του' Καί 
αίφνηδίως, έπανελθούσης τής εμπιστοσύνης της 
μετά τής ευθυμίας, ήσθάνθη ακατανίκητου 
ανάγκην νά τώ έκφράση τήν εύχαρίστησίν της.

Απολλωνίδη, είσαι καλός ! Δέν μοΰ 
όμιλεϊς ώ; κύριο; πρός δούλην — ώ ! πό
σον τρομερά ήτο ή ημέρα τής Διονυσιακής 
πομπές ■ — αλλά ώς φίλος πρός φίλην. Τώρα 
πλέον που σου ομιλώ, δέν φοβούμαι.Ιδού, φίλ- 
τατέ μου Απολλωνίδη, 6τι ό θεδς ακούει 
τάς προσευχάς μας. Κ’ έγώ συχνά τόν πάρε- 
καλούν νά άνοιξη τήν καρδιάν σου’ είς τήν άλή-

διά νά ημπορέση; νά μέ έννοήσης καί 
δια νά είσαι μίαν ημέραν εύτυχής, έξ αιτίας 
έμοΰ.

Σκέπτεσαι λοιπόν κάποτε καί έμέ, 
ώραΐα μου Δάμαρις ;

— Ω ! πολύ συχνά !
Kai- oa παρειαϊ της κόρης έπορφυρώθησαν διά 

μια;. Ηάη ή σύγχησίς τη; έκ νέου την κατέ 
στησεν αφωνον. Καί ώμίλησεν ο' καλλιτέχνης. 
Τοιαϋται ίδέαι εϊ; μίαν κόρην, τώ έφαίνετο 
πραγμα πολύ παράδοξον, άξιον πολλή; μελέ
της.

Είπέ μου, Δάμαρ-ς, διατί άφοΰ είσαι 
χριστιανή, είσήλθες εί; τόν ναόν τή; Μεγάλης 
Θεάς ; 1

Αιοτι ήΠαννυχίς με είχε πληροφορήσει οτι 
είχεν έκεί καταφύγει ό Τρυφαίνης, πασχών καί 
οτι μ έζήτει δι’ αύτήν τήν αθλιότητά του.

— Καί δέν έσκέφθης, απερίσκεπτος, ότι 
άπαξ σε έκρατει είς χείρα; του,’ δεν ήδύνασο 
πλέον νά τοΰ διαφύγης ·

τ· — .— ίο ηςευρα, είπεν ησυχως.
Ο Απολλωνίδης έξεπλήσσετο περισσότερον. 

,Μά *?οϋτό  ήξευρες, πώς άφεθη;
τόσον βλακωδώς νά πέσης εί; την παγίδα του;

— Δέν ήμουν βλάξ, φίλε μου. ’Απλώς έ- 
πραξα τό καθήκον μου. Δ ότι ό Χριστό; απαι
τεί νά εύσπλαγχνιζομεθα δσους πάσχουν καί αν 
εχωμεν ένα τεμάχιυν άρτου, μας διδάσκει νά 
Λιόωμεν τό ήμισυ είς έκεϊνον ποΟ ύποφέοει άπό 
πείναν.

- Αλλά, σύ Δάμαρις, δέν έδωσες τό ήαισυ 
τοΰ άρτου σου, παρά έδόθης σύ αύτή ολόκληρος.

11 Δάμαρις απεκρίθη ακόμη.
.5 ΓθΓ**  .° /τυ?“'ν·Ί'· μ’έκαλεσεν, έπασχε και 
ιδού ύιατί δεν ήμποροΰσα ν αρνηθώ νά υπάγω. 
Επειτα, μάθε οτι καί έκείνος, τόν οποίον λα- 

τρεύομεν, ό Χριστός, πζρεδόθη καί αυτός έπί· 
σης ολόκληρος δι’ ημάς.

Εις τούς λόγους τούτους ύπήρχε τι τό με
γάλου καί μυστηριώδες, τό όποϊρυ συνεκίνει μυ- 
χιαίτατα τόν γλύπτην. Καί είπε μέ φωνήν 
φλογέράν,αλλά ικετευτικήν.

— Είσαι ελεύθερα, Δάμαρί; μου. Σοΰ 
τό είπα ήδη. Ήμπορεΐ;, &ι τοϋτο σ’ εύ- 
χαριστ-Ji, νά ύπάγης πάλιν μεταξύ τών Χριστι
ανών καί νά μή μέ έπανίδη; πλέον. Έν τού
τοι; οί λόγοι σου μοΰ έκαμαν καλόν καί άν 
είσαι καλή, μή μ’ εγκατάλειψης ακόμη. Σέ 
ικετεύω, κάμ.ε καί έμέ νά μάθω ο,τι γνωρίζεις, 
είπε μου εκείνο, ποΰ σέ κάμιει τόσον ίσχυράν, 
καί διατί έγώ,όταν σέ ακούω, γίνομαι άφωνος- 
όμίλει μου άδιακόπως, πολύ, πολύ.

Καί ή Δάμαρις ύπήκουσεν. Ένώ δέ ώμίλει, 
έφαίνετο είς.τόν Άπολλωνίδη,?τι τό πρόσωπον 
τής νεαρά; κόρη; ήτο περιβεβλημένον ύπό αίγ
λης τοιαύτης, οΐα ή περιβαλλουσα τάς κορυφάς 
τών όρέων πρός τήν ’Ανατολήν,καθ’ήν στιγμήν 
ή αύγή έγγιζει.

Έν τούτοι; ή ημέρα έπλησίαζεν είς τήν 
δύσιν της, όταν ή Δάμαρις ανέκραξε :

— Ω ! Άπολλωνίδη ! Είπε μου, αύτοί οί 
μαρμάρινοι θεοί τί έκαμαν έως τώρα διά τά; 
ψυχας μα;; ΙΙοϊον άνθρωπον μετεβαλλον σοφό
τερου καί καλλίτερον ; "Π μάλλον ποιαν ψυχήν 
άφησαν πλέον ευτυχή καί γαληνιαίαν ; Άν δέ 
όμολογής,οτι δεν καμνουν τίποτε διά τούς αν
θρώπου;, διατί άρνεισαι εί; τόν θεόν μας τήν 
λατρείαν, τήν οποίαν τόσον αξίζει ; Διατί δέν 
έρχεσαι μαζύ μου ; Είπε μου, διατί ;

Ο Άπολλωνίδη-, ήτο προφανώς τεταραγμέ- 
νο;- είπεν απλώς ;

— Ισω; ό πάθος σου γίνει. Αύτό μόνον είμ- 
πορώ τώρα νά σοΰ απαντήσω. Θά άπαναλαβω- 
μεν αύτό τό μάθημά, διότι θά έπανέλθης, Δά
μαρί; μου, ύποσχεθητί μου οτι θά έπανελθζ,ς.

’Εκείνη έψιθύρισε :
— Θά έπανέλθω-
Καί κατήλθε τόν λόφον μέ τήν ψυχήν ύπέο- 

χαριν. Αί’φνης συνήντησε την Παννυχίδα, ήτι; 
σκεπτική τή; είπε.

— Λοιπόν, Δάμαρις, δεν σοΰ τό έλεγχ έγώ, 
οτι μίαν ημέραν θά έπανήρχεσο είς τήν Άρτε- 
μιν καί τόν Άπολλωνίδη»;’Ιδού ότι σέ βλέπω 
ευτυχή καί χαίρω καί έγώ μαζύ σου.

ΊΙ Δάμαρις είπε μετριοφρονώ; .·
— Δεν έπήγα εγώ εί; την Άρτέμιδα· απε

ναντίας ό Άπολλωνίδη; ήλθε πρό; ημάς.
Σατανικός γέλως έξεφυγεν από την Παννυ

χίδα.
— Θά τό ίδοΰμε !
ΊΙ Δάμαρις έξηκολούθησε τόν δρόμον της. 

Άλλ’ ήδη όλη ή χαρά της είχεν έξατμισθή.
Ό Άπολλωνίδης έπι πολύ είχε παρακο

λουθήσει τήν νεάνιδα διά τοΰ βλέμματος. Όταν 

δ’ έξηφανίσθη, ρεμβάζων παρετήρει άπό τό 
κατώφλοιον τής οικία; του τόν ήλιον δύοντα 
όπισθεν τοΰ όρους Γαλεζίου. Έπί τών παιδιά- 
δων, έξηπλουαένων ώς βελούδινων ταπήτων, 
έβλεπε έξελισσομένου; τούς αρμονικούς ελιγμού; 
τοΰ Καόστρου, δστις έφλέγετο έκ τών τελευ
ταίων ακτινών τοΰ ήλιου, ώς μέταλλον πυρα- 
κτωμένον.

Αίφνης ό Άπολλωνίδης έσκέφθη.
— Τί λοιπόν μεγαλείτερον υπάρχει άπό τό 

zάλλος ;
Είσήλθεν είς τήν οικίαν του καί ώσεί ή σκέ- 

ψις αύτη ήτο τό αποτέλεσμα τοΰ ρεμβασμού 
του, άπεκαλυψε βραδέως τήν Άρτέμιδα, τήν 
οποίαν τώ ένέπνευσεν ή Δάμαρις. Τό άγαλμα 
τοΰτο άφ'ότου εύρίσκετο έν Έφέσω, είχε πάντοτε 
κεκαλυμμένον, διότι έφρόνει, ότι έξ αύτοϋ προ- 
ήρχετο ή ατυχία του. "Ηδη τό έπεκαλεΐτο 
καί τό ικέτευε νά καταπαύση τήν ταραχήν 
του. Καί ιδού οτι τό καλλιτεχνικόν του ένστι 
κτον άπεδίωξεν έξαίφνης ολας τάς θλιβεράς 
σκέψεις καί τον έκυρίευσεν ολόκληρον.

— Πόσον ε’νε ατελές ! . . . Αύτος ό βρα- 
χίων εϊνε νεκρός ! . . .

Ή κνήμη αύτή εινε δυσανάλογος '. . . .
Καί παραβαλλων τό άγαλμα τοϋτο πρός 

έκείνο τό ζών, οπερ πρό ολίγου έβλεπεν ένώ- 
πιόν του, ήρχισε πυρετωδώ; νά έογάζεται έφ’ 
όσον και έλάχιστον φώς είσέδυεν εί; τό έργα- 
στήριόν του. (άκολουθεΐ).

—««Μ;;*»!-»

Η MESS KETY ELUERT

Ιδιότροπος Αμερικανίς ή Miss /»*·<//  Elverl 
ίπρόκιιτο νά μεταβή άπό Βιέννην είς Βιρολΐνον 
οιδηροδρομικώς διά τοΰ ExprtSS. Επειδή ήτο 
ή πρώτη φορά, κατά την όποιαν έπρύκειτο να 
ταξιΐδεύση έκ τής χώρας εκείνης, ήρώτηοε τόν 
ξενοδόχου κατά ποιαν ώραν Ακριβώς Αναχωρεί 
το Express Ό Ξενοδόχος τής Απήντηοεν δτι 
κατά τήν 4 Μ Μ Ακριβώς Αναχωρεί και δτι δέον 
νά παρενρίσκεται είς τον οταιΐιιδν. τούλαχτοτον 
ήμϊσείαν ιόραν πρότερον U ,1/lSS hlvert εκα- 
νόνιοε τό ώρολόγιόν της μΐ ίκεένο τής Αγοράς, 
καί έξήλ&εν εις περίπατον, Αγοΰ δέ πευιή/.ί)ε 
διάφορα Αξιοπερίεργα μέρη τής Βιένι ης, μετέβη 
εις ιό Ξενοδοχεΐον παρέλαβε τάς Λποοκενάς της 
καί διηνΑννΙλη είς τό» οιδηροδρομικον οταδμόν. 
'Λφον παρέδωσε είς τον Σταθμάρχην τάς άπο- 
οκευάς της καί Ιπλτ']ρωοε δλα τά δικαιώματα 
καί τό είσιτι^ριον τής πρώτης θέσεως ίξήλθε εις 
τόν περίβολον τοϋ στάθμου καί περιειργάζετοτά 
μέρη ίκεΐνα. δτε πλησιάζει ύ Αστυφύλαξ τοΰ 
στάθμου καί τής λέγει με τόν εϋγενέστερον τρό 
πον; <ιμέ συγχωρήτε, Κυρία διά τό θάρρος μου 

Αλλά τά καθήκον μοΰ επιβάλλει νά σας παρα- 
καλέσω, δπως μοΰ παραδώσητε τό περίατροφον 
αυτό τό δποΐον φέρετε είς τήν ζώνην οας καί 
πιστεύω, δτι ή ευγενίας οας καρδία δεν θ ΑρνηΐΙή 
τήν χάριν τούτην ή δποία ούδέν Αλλο είναι ειμή 
ή ίκπλήρωοις τοΰ καθήκοντος με.υκ. Είς τους 
ευγενεΐς λόγους τοΰ Αοτνφύλακος ή Miss Elver I 
Απήντηοεν, διι Αδυνατεί νά έκπληρώση τήν ίπι- 
θυμίαν του καί δτι τό περίστροφου ανιό δεν 
θά έξέλθη έκ τής ζώνης της, είμή δταν θά κεί 
ται νεκρά καί στρέψασα τά ιώτα έξηκολούθησε 
περιπατούσα Ο Αστυφύλαξ τότε μέ τήν μεγα- 
λ.ειτέραν ευγένειαν τής έζήτησε καί πάλιν τόδπλον 
έκεΐνο, προσθέοας διι θά ΰποχρεωθή παρά τήν 
θέλησίν του νά μεταχειρισθή τήν βίαν, ήτοι νά 
καλέση τόν Αστυνομικόν Σταθμάρχην, καί νά 
Ανάθεση είς αυτόν τήν λύσιν II .1/iss Elverl 
Απεάητικώς τον Απήντηοεν, δτι δύναται νάφω- 
νάξη καί τόν αΰτοκράτορα Ακόμη, Αλλά τό πε
ρίστροφου Αδυνατεί νά τό παραδώση και τόν 
παρεκάλει νά Αποσνρθή, τότε ό Αστυφύλαξ έσφν 
ριοε καί προοήλθεν δ Αστυνομικός Σταθμάρχης 
μετά τοΰ Αποσπάσματος καί περιεκύκλωσε τήν 
Mist Elverl. προσκαλών αύτήν νά παραδώση 
αυτοστιγμεί τό φοιικόν έκεΐνο δπλσν. Τότε ή Miss 
Elverl έξαγάγονσα τό περίατροφον, είπεν Απειλή- 
τικώς είς ιόν Σταθμάρχην: «Πίσω” καί ήρχισε 
νά πυροβολή. Αλλ' άιτΐ νά έξέργωνται φονικοί 
σφαϊραι έκ τον περιστρόφου, έξήρχοντο δλα τά 
είδη τής ραπτικής, ήτοι δακτυλίθραι βελονοθήκαι 
κλωοταί παντός χρώματος κτλ: καί είς τήν τε- 
λενταίαν ΐκτην βολήν,έξήλθεν έκ τής κάνης τοΰ 
περιστρόφου εν Αρκετά πλούσιον ριπίδιον. το 
όποιον προσέφερε είς τόν Αστυνομικόν σταθμάρ
χην. λέγουσα «λάβετε κύριε, δπως Αεριοθήτε 
καί στεγνώοητε τόν ιδρώτα τόν όποιον έγύοατε 
σπεύδοντες νά με ουλλάβητε” "Ο Αστυνομικός 
Στα9/ιάρχ»)ζ λίαν τεταραγμένος παρέλαβε τάέκ τοΰ 
περιστρόφου πεσόντα είδη καί παραδίδων αΰτα 
είς τήν Miss Elverl παρεκάλεοεν αύτήν νά τόν 
συγχωρήση διά τήν ένόχλησιν. Ή Miss Elverl 
μέ τήν μεγαλειτέραν Αφέλειαν καί φυχραιμίαν, 
Απήντηοεν είς τόν εύγενή έκεϊνον Σταθμάρχην: 
Τίποτε, φίλε μου, διεσκέδασα μαζύ σας Ακριβώς 
ήμίσειαν ώραν δοη δηλ. υπελ.είπέτο ι ά <1να· 
χωρήση τό τραΤνσν / / -

Ζάκυνθος
Έχ ιοΰ "Αγγλικόν

"Λγγιΰ.ος Χ<ιΰ οί-τιίιις.

Ζήτει τήν ευδαιμονίαν τών άλλων και έσο 
βέβαιο;, ότι κΰτη δέν θ’ άμελήσ^ πρώτον νά 
σέ περιλαβγ.

‘Η γλώσσα είναι άσφαλέ; κάτοπτρον τή; ψ
χή;, όαζν γνωρίζγ, τι; νά τήν εκτίμηση.
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ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

Πώς βρέθηκα μή μί ρωτάς oCis καί γβ δΐ ίίρω 
τά χρηνια όπου Μραοα μου πήραιε τό νοδ 
μοϋ δώσανε τή δυστυχία, τό πόιο, καί ιή λύπη 
καί τή σκορπάω γύρω μου καί <ρι?ά»<< κάπου άλλου 
“Οίτου φυτρόνω φεύγουνε βίοι τή συντροφιά μου 
μί τρίμουνε μί πτ'ρτου’ί πω; είμαι ί'να στοιχηό 

μί βλίπουνε πελώριο χαΐ μί πιριφρονοννι 
τα ρόδα χαμηλόνουνε τά φύλλα μί θυμό 
Ά*άνο>  μον ποτέ πουλί δίν ήλθε νά λαλήοη 
<ά βγάλη άπό τά φύλλα μον χελάΐ'όηιια γλυκό 
παρά τοΰ Γκιώνη ή άχαρι καταραμένη γλώσσα 
ποΰ χι'κίΐ ίνα μονότονο κελάδημα π κρό 

’Απ' τά πυκνά τά φύλλα μου πίταν ι τρομασμίνοι 
νυκτοκοράκοι βιαστικοί χοιρΐ; χαμμία λαλιά 
Λ μανιω/ιίιο; ό βορριά; τσακίζ.ι τά χίοίιά μου 
καί μέσα άπό τά φίάία μου οΰρΛτάίίΐ δυνατά 
Ξεοπανε Ακατάπαυτα βροχί; εί; τό κορμί μου 
ταϊς ρίζες μον ζεθάφτουνε οί μαύροι χιοαίνοί 
σχίζουνε, καίνε Αλύπητα τό ildiio μου κουφάρι 
κ’ εί; δλα αυτά όποΰ τραβώ τό ;ίρει; τό flail ; ; 
‘Οταν ίχιϊ στ'ο Γολγοθά ήτανε ό σταυρωμένο; 
και τό/ίί τδρι; τον έκρυβε ό “Ηλιος τρ θωριά 
καί τά ποτά/ιια ίστρέφανε καί σχίσθησαν οί βράχοι 
καί άπό τά δένδρα ίπίσανε τά φύλλα τά χλωρά 
ΑαΙ οί πεθαμένοι έβγήκανε άπό τά μνήματά του; 
καί ιό γλυκό χελάΐδημα ίαώπασι χαΐ αυτό 
καί ή άσιραπί; ή Ατέλειωτες έδιωχναν τό σκοτάδι 
πυΒ τό χριστό τσκίπα^τ πυκνό χαΐ λυπηρό 
Έγώ μονάχα ίοτάθηκα φυλό καμαρωμίνο 
Αδιάφορα, περήφανα, κ’ 'έβλεπα τό σταυρό 
δεν ούστηκα <5π’ ιή βίοι μου στή χοσμοχαλαοίλα 
μάρτυρα; σ' δλα ήμουνα χωρίς ‘ά φοβηθψ 
I ιά τούτο άπατου μου βαριιά 'έπεσε μία χατάρα 
πάντα οί κοιμητήρια ιά έχω καιοικχά 
άπό τό κόσμο Απόμακρα μονάχα νά φυτρόνφ 
νά μήν αισθάνομαι ποτέ ιί βί νά π ή χαρά 
Ό άχαροι ό ίσκιο; μου πλάσμα νά μήν Ισκιώνη 
μήνυμα νιίμαι πάντοτε μεγάλη; δίσινχιΰ; 
μαυροντυμένο, σκυθρωπό >ά φαίνου/ιαι στό κόσμο 
σημάδι νόμαι αιώνιο χατάρα; τρομερά; ! ! , .

Ζάκυνθος Άγγεΰ.ος Σιιλονττίης.

■—i-.-s*  ’:&=■> ι

ΚΑΛΩΣ ΜΑΣ ΗΛΘΕΣ

Πόσον άραγε χρόνον >ά Ρφαινεν ρ ώοαΐα χαΐ ποθητή 
νύμφη ιό άραχνούφανιον πέπλον τη; ; άπω; παρουσία· 
σθή Λτυκρ, αγνή χαί ίίοπιλο; πρό τών λαίμαργων βαμ
μάτων μα; χαί πρό τοΰ ίιρ·οΰ»το; αΐοθήματό; μα;, τήν 
αγνήν αυτή; λευκότητα χαί παρουσία ,· ΛΙά; ήλθε ! καί 
μ! πολλήν χαράν τήν ΰπεδέχθημεν.. .λευκή ' μαρμάρινη ' 
λάμποισα καί Ακτινοβολούσα ί; τι,-νή; χάριτιι; καί ικ- 
πάγλου λενκότητο;, ψυχρά ώλίοθαίνεν ίκ τού τεφρό- 

χρου καί σοβαρού ουρανού, πίπιουοα ίκ τοϋ ΰψους, 
έψαίνειο τρέχουσα άτάκτως εί; κροσσού; ίκ δαντέλας, 
•ΐςΗφαινον αιθέριοι δάκτυλοι καί πάλλιυκαι νύμφαι των 
δασών καί δρυμώνων. 'Απόλλωνες τοΰ Παρνασσού και 
Όλύμπου εί; τά χυιά υφαντήρια τή; ΙΙάρνηθο; καί 
"Οαση;. Καλώ; μά; ήλθες λευκή νύμφη, ή παρουσία 
σου μάς ίνέπλησε χαρά; άδολου καί ειλικρινούς. Κα)ώ; 
μάς ήλθε; λευκή παρθένος, Αθώα κόρη τιίν όρίων, ρ 

Αγνότη; σου μάς ίθάμποισεν,ή δί πάναγιο; λευκόιης σου 
μάς μετίφερεν ιί; υψη αιθέρια καί λιηχά, ύ; σύ! Πό
σον είσαι ωραία ! Αΐν σί χοριαίνοκιν, λευκέ/ ννφοϋλα, 
τί ωραίος ποΰ είναι ό πέπλο; σου ! Τί άσπιλο; ποΰ 
είναι ή μορφή Οοι·.. μί πόσην νωχέλειαν ΐςηπλώθη; πρό 
ημών. Δέν φοβείσαι ! μή μολύνωμεν μί τον; πόδα; 
μα; την Αγνήν σου Λιυκόιητα ; div φοβιΐσαι ! /ιή <5 

πέπλο; σου ό χατάλιυκος χηλιδωθβ ίκ τών πατημά- 
ιων μας ; <5 ύραία νύμφη, μείνε πάντοτε πλησίον 
μα;, είσαι πολύ Άμορφη καί προσφιλή;, τό λευκόν σου 
κάλυμμα συμβολίζει τήν αγνότητα καί ρ άγνόιης είναι 
ιό ώραιότερον πράγμα, τό όποιον δύναται νά ίπιθυμήσγ/ 
τι;. Μείνε μεθ’ ημών, αΐοινίω; μείνε.

-οόίτι Ιί. ΟΙκονομίδον.

ffllA ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΪΙΚΒΟΪΛΗ ΕΚΑΣΤΟΤΕ

Τά vEiuEoiva ν.ρυοί.ογήτιατα.
Ταϋτα είναι συνήθη, ιδίως έν τιλήρει /ειμών., ίν 

τή χαρδίςι αύτοΰ λεγομένη, 8σπς Βαρύς χειμών συν
ήθως μας επισκέπτεται χατα τόν Δεκέμβριον χαί ’Ια
νουάριον χαΐ μ2ς ΦίΛοδωρεί με τήν συνοδεύουσαν αυ
τόν πάντοτε Υοίππην.

Ή νόσος αυτή γρίππη, είναι ό//ηρΐ χαΐ συνήόας 
επικίνδυνος είς τούς ασθενείς χαρακτήρας χαί προύε 
βηχότας,οϊτινες δέον νά προφυλάσσονται ώς έςής,καβ’ 
Οσον μας καταλαμβάνει τήν νύχτα ιδίως, χαί 3ή χοι· 
μωμένους. Είναι 8μως χαί κολλητική χαΐ δέον νά 
προφυλλασσώμεθα, μή έγγίζοντες τούς προσβληδένσας 
ήδη έκ ταύτης.

Τήν νύχτα περί τήν 2 — 3 ώραν μετά τό μεσονύ
κτιον ή ατμόσφαιρα του τόπου μας μεταπίπτει αποτό- 
μως 10—12 βαθμούς χαί οι πνεύμονες ώς χαΐ τά έρ
ρινα όργανά μας άποτόμως ψυχραινόμενα προσβάλ
λονται. χρυολογουντα, ώς λέγτμςν. Άλ'ά αποτέλε
σμα είναι, δτι τήν πρωίαν ό λάρυγξ πνίγεται άπό τά 
φλέγματα, αί δέ ρινιχαί μας όπαί είσί κεχ'/εισμέναι 
καί αφβονον ύγρόν έχχύνουτιν. Οί δέ άσβςνιχοί κεφα- 
λαλγοΰσιν έν ταύτω καί πυρέσσουσι βραδύττρον, βτε 
ανάγκη οΐκουρία: και 9<ρμω> επανειλημμένοι:, ΐ α 
ανα'τήσωσι τήν ύγείαν.

Καλείτερον όμως τούτου συνιστώμεν τήν έξης συμ
βουλήν. ©έρμανσιν,εί δυνατόν, διαρκή καί δμοίαν έν 
ϊλοις τοΐς οωματίοις καί έν 8λω τω οΐκω, άποφεύ- 
γοντες τήν μονομερή χαί όλιγόωρον θερμότητα, ί'.α 
έκτεθώμεν ειτα είς ψυχρότερον δωματιον

Ό Ιατρός ιίας

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ

Ή «Μοετέν» γράφει δτιή ένωσις τής Κρήτης 
αναβάλλεται, διότι τινές τών Μεγάλων Δυνά
μεων φ'νβ'νΰντα·. μήπως ή 'Ελλάς παραχωρήσγ 
είς τήν ’Αγγλίαν ώς πολεμικόν λιμένα τήν 
Σούδαν.

Ί1 εϊδησις μέ ένέβαλε είς σκέψεις καί ευρον, 
οτι ή «Ματέν» σάν νά εγγ δίκαιον. ’Ενθυμούμαι 
μάλιστα και περιστατικά ίικαιολογούντα τούς 
φόβους αύτούς.

Τόν χειμώνα πέρυσι ειχον μεταβή εις έν παρά 
τήν πλατείαν τής Όμονοίας νυκτερινόν κέν
τρου, τοΰ όποιου τό όνομα §έν τολμούν νά προ - 
φέρουν οί υίοι ενώπιον τών πατέρων των. Εις 
τό καφέ-σαντάν αύτό, καθώς είνε γνωστόν, υ
πάρχουν αντιπρόσωποι όλων τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, δηλ. Ρωσσίδες. Ι'αλλίδες, Γερμανίδες, 
Αύστριακαί, Άγγλίδες καί τοΰ υποδούλου 
Ελληνισμού άκόμή.

“Οτι αί άντιποόσωποι αύται εινε Μεγάλαι 
Δυνάμεις δέν ύπάρχει αμφιβολία. Διότι φυσικά 
δέν δύναται ούδείς ν’ άρνηθή τήν ιδιότητα αυ
τήν, άφοϋ αί μνημονευΟεΐσαι έλκύουν, οχι μόνον 
τούς νέους, άλλά καί τούς γεροντοτέρους άκόμη, 
οί όποιοι αψηφούν τήν ποδάγραν, διά νά κα- 
τέλθουν εις τούς τοιούτου είδους υπογείους πα
ραδείσους. Έκαστη ές αύτών κανονίζει τήν 
τύχην αύτών.... καί αύτοί πάσγι θυσιμ προσπα
θούν νά προσελκυσουν τήν εύ.οιάν των και εις 
τό τέλος αί Μεγάλαι αύται Δυνάμεις προσπα
θούν νά έπεκτείνουν τήν σφαίραν τής επιρροής 
των είς δσον τό δυνατόν περισσοτέρας καρδια
κής χώρας καί βαλάντια.

Τώρα έπι τοϋ προκειμένου. Έπρόκειτο περί 
τής κατακτήσεως ένός νεαροΰ Κρητός. Τήν κα- 
τάκτησιν τής Σούδας, ήτοι τής καρδίας τοϋ 
Κρητός τούτου, ήτις άν κατελαμβάνετο, θά ητο 
ασφαλές όρμητήριον, διότι είχε ασφαλή τσέ
πην, (λιμένα) διεξεδίκησαν τέσσαρες Δυνάμεις, 
μία Γαλλίς, μία Αυστριακή, μία Ίταλίς καί 
μία Άγγλίς.

Αί τρεις πρώται καί τί δεν έκαμ.νον διά τήν 
κατάκτησιν. Δέν κατώρθωσαν όμως τίποτε. Ή 
Άγγλίς, τή μεσολαβήσει μιά; τοϋ ύποδούλου 
Ελληνισμού κυρίας, άφοϋ έρρευσαν ποταμοί 
σαμπάνιας, σίντρ καί άψέντ έστησε στερεώς την 
σημαίαν της έπί τών επάλξεων τής Σούδας, 
τής καρδίας τοΰ Κρητός.

Το περιστατικόν αύτό μέ κάνει νά σκεπτω- 
μαι, οτι ή «Ματέν»....σαν νά έχγι δίκαιο I I!

Δ. Νικολόπονλος.

ΜΩΣΑΤΚΟΝ

Υπουργός τις ήνοχλεϊτο συνεχώς άπό τίνος 
ζητοΰντος θέσιν καί είχε διαταξγ, τόν ύπηρέ- 
την του νά μή τώ έπιτρέπγ τήν είσοδον. Οδ- 
τος όμως παρακούσας, έπεπλήχθη ύπό τοϋ ύ- 
πουργοΰ, είπόντος·

— Διατί τόν άφίνεις, άφοϋ τό άπηγόρευσα ;
— Είναι πτωχός, κύριε υπουργέ, δέν τοΰ 

δίδετε καμμιά θεσούλα, άπαντά ό ύπηρέτης.
— Μά ξέρεις τί θέσι ζητεί;
— "Οχι, κύριε ύπουργέ.
— Νά, τή δική σου θέλει.
— Μπά, τόν παληάνθρωπο ! καί τρέχει νά 

τόν βγάλη έξω.

Ό Μαρκήσιο; Μονροζ, στρατηγός, καταδι- 
κασθείς είς θάνατον ύπό τής Βουλής, έφυλακί- 
σθη, οτε μετά τινας ημέρας κάποιος βουλευ
τής τόν έπεσκέφθη καί παρατηρησας τήν κό
μην του ατημελητον, τφ είπεν εϊρωνικώς :

— Τόσον σάς έτρόμαξεν ή καταδίκη σας, 
ώστε καί ή κόμη σας είναι άλλόφρων ;

— Έφρόντιζα περί τή; κόμης μου, άπήν- 
τησεν ό Μονρόζ, ενόσω ή κεφαλή μου μοΐ άνή- 
κεν. Τώρα όμως είναι εις τήν διάθεσίν σας καί 
δεν μέ μέλλει διόλου περί αυτής.

>—<

II τυφλή Ιηαΐτις. ’Ελεημοσύνην, Κυρία μου, 
είς μίαν τυφλήν μητέρα τόσων μικρών.

Κυρία- Καί πόσα μικρά έχεις ;
ΊΙ Ιπαϊτις. Πέντε, Κυρία, δύο δικά μου, 

δύο τής άδελφής μου καί ένα τοΰ γαμβρού 
μου. "Ολα άπό μένα περιμένουν.

'II Κυρία. Την καϋμένην καί κάθε —οτε τά 
βλέπεις;

II επάίτις. Μόνον τό βράδυ. Κυρία, διότι 
όλη ’μέρα γυρίζω.

ΊΙ Κυρία. Την καϋμένην, νά μερικαϊς δε
κάρες καί τό μικρότερον θά σ’ αγαπά περισσό
τερον. Είνοι εύμορφο ;

Ή επαίτες. Ένας άγγελος, εύμορφο καί ξαν
θό, όλόξανθο.

Ή Κυρία- Μά τότε λοιπόν βλέπει; καλά.
Ή επαίτες. ”Α, ξέχασα, κυρία, νά, δηλαδή 

αυτά μέ βλέπουν, ήθελα νά ’πώ.
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ΠολνΟέαμα. Meta μεγάλης χαρας ήχοΰσθη χαί 
ετυχεν εΰμενεστάτης ύποδοχής ή εΐδησις τοΰ καταρ
τισμού 'Ελληνικής όπερέττας ύπό τή» γνωστήν ήμΐν 
ύψίφωνον Δα Μελπομένη» Κολυβά, ήτις ήρχισε μέ 
εκτάκτους επιτυχίας, εις τδ χομψόν θέατρον τοϋ Πο- 
λυΟεάματος τάς παραστάσεις.Πλήν τής χαλής μας 
ηθοποιού Δος Κολοβά χαί τά άλλα πρόσωπα τά συμ- 
μετίχοντα εις τδν θίασό» της μεταξύ τών δποίων'οί χ· 
χ. Ραχαρέλης, Βενιζέλος, Βόλτσης, Βοζάνης, Κοφι- 
νιώτνς χλπ. μας δίδουσ·. έξαίρετον έγγύησιν περί 
’ής πλήιους επιτυχίας τοΰ σχοποΰ.

ΕίμεΟα δέ πλέον ή Βέβαιο: ότι τδ'Δθηνοί'χδν χοινίν 
αμέριστον θά έςαχολουθή νά παρέχη τήν ύποστήριξιν 
αΰτοΰ ειςτδν θίασον τούτον,οστις μή φεισθεΐς χόπων 
χαί χρημάτων δια νά παρουσιασθή οσον τδ δυνατόν 
τέλειος, παρέλαβεν εις τήν δρχήστραν καί τούς γνω
στούς αδελφούς Κρασσα ώς βιολιστάς.

Θα διδάσχωνται δέ τά ωραιότερα έ< τών νεωτέρων 
μελοδραματικών έργων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ “ΦΥΣΕΩΣ,,

Ή I. Ν Ο ν o-S e n a k ί. ’Επιστολή σας έλήφθη. 
Σημειούμενα φυλλάδια σας έατάλησαν. Εύχαριστοΰ- 
μεν ι δι’ εΰγενή προθυμίαν σας.— S. Κ. Κ e Γ t C· h. 
’Επιστολή έλήφθη- Άπηνττσαμεν. Εΰχαριστοϋμεν 
διά προθυμίαν σας.— X. Κ. Κ ώ ν π ο λ ι ν. ’Επι
στολή έλήφθη. Χρήυατα έλήφθησαν. Άπηντήσαμεν. 
— Α Σ. Σΰρον·— Συνδρομή σας έλήφθη Ευχα
ριστούμε»· Διεύθυνσις διωρίώθη.— Α. Π Σΰρον. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν·— Κ. Π. Ρ. 
Γοέρτζ, Επιστολή μετά εσωκλείστων έλήφθη. 
Εΰχαριστοϋμεν.— X. Κ. Γαλατά. Επιστολή καί 
έπιταγή έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Έγράψαμεν — Κ.Α. 
Rap να. Στερούμεθα εΐσέτι, παρά τήν ύπόβχεσίν 
σας, είδήσεών σας — Κ. Κ. ’Οδησσόν. Συνεστη- 
μένη μέ περιεχόμενα έλήφθησαν Εΰχαριστοϋμεν. 
Γράφομεν.— Γ-Κ.Π έ ρ α.’Επιστολή μετά περ.εχομέ- 
νων έλήφθη, θά σας άπαντήσωμεν— Σ.Α. Σϋ ρ ο ν. 
Βραχεία έ'ήφθη, καταλόγους σας άπεστείλαμεν— Ε Λ 
Ά λεξάνϊρειαν. Ποιημάτιόν σας έλήφθη. “Εχει 
χαλώ;.— Ζ. Κ Σ ί δ νεΰ ’Επιστολή έλήφθη Ά
πηντήσαμεν. Εΰχαριστοϋμεν. —Ε. Γ1. Ά δ ε ν. ’Επι
στολή έλήφθη. Έγράψαμεν καί άναμένομεν νεωτέ- 
ραν σας. — Σ. Α. Σ ο υ λ ι ν ά. Σας ένεγρίψαμε». 
Άναμένομεν συνοσομήν.

ΛΕΤΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
’Υπό τής ΔιευΟύνόεως τής >Φΰ<ίεως· προ- 

όεχώς έκδίδεται τό ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, 
δηλαδή ό ΟΔΙΙΓΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΆΟηιών 
καί Πειραιώς, οιίτις Οά περιέχει τάς Διευ
θύνσεις τών ’Ιατρών μετά τών εικόνων αύ
τών καί τοϋ κλάδου είς δν έπιδΐδοιτοι, ού
τως (όό:ε πίίς ξένος ή έντόπιος άνατρέχων 
εις αύτόν, νά εύρίόκη πιϊιίαν άχετικήν πλη
ροφορίαν, πρός άνιύρεόιν τοΰ ιατρού του, 
χωρίς νά έρωτά τόν τυχόντα καί μίι γνωρί- 
ζοντα έπ’ Ακριβώς τόν ειδικόν ιατρόν έκά- 
ότου νοόήματος καί τίιν κατοικίαν αύτού. 
Τό ’Ιατρικόν τούτο ΛΕΥΚΩΜΑ εόετιιι μονα
δικόν εις τό είδος του καί Οά κυκλοφορικίη 
παντού καί είς όλα τά Κέντρα, έν χρυιίοδέτερ 
τεύχει.

Ιίαρακαλούνται έπομένως όιίοι έκ τών ια
τρών έλαβον τήν όχετικήν τής έκδόιίεώς του 
Αγγελίαν καί δέν άπέότειλαν ετι ήμϊν τάς 
όεοϋιϊας πληροφορίας, όπως ευαρεστούμενοι 
άποότεϊλωόιν ήμϊν τούτος πρός άποφνγην 
παραπόνων, άν δέν «Ιυμπεριληφθώάιν έν τφ 
άπαραιτήτω δι’ αυτούς ΛΕΥΚΩΜΑΊΊ τούτο».

Γραφεία «Φύάεως" οδός Κοραή άρι<). 1>.
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0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΪ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ
Εβδομαδιαίος έκδιδομένη

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΟΜΟΙ ΧΡΤΣΟΔΕΤΟΙ
ΦΥΣΕΠΣ' ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Χρυσόδετοι τόμοι τής αΦύσεως» προηγου- 
μενών ετών ώς καί τοΰ « Παι οράματος η δε 
δεμένου μιτα 280 εικόνων, υπάρχουν Ιν τοΐς 
Γραφείοις ημών και ά.αοοιίλλονται ελεύθεροι 
ταχυδρομικών τελών παντι προα.τοσιέλλοτ τι ιό 
Αντίτιμου, ήτοι φρ. 15 δι’ εκαοιον τόμον τής 
αΦΰοεως» και φρ 12 όιά τό α Πανόραμα».

άιεύ&υνοις Κύριον
Ί». ΙΙοίντείηνW *

ώευδυντήν τής αΦύσεως»
Εις Ά & ήν ας
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Συνωδά τώ πνεϋματι τής άνορθώσεω; ήρ- 
ςατο πρό τριών έβδομάδων έκδιδομένη εβδομα
διαία έφηαερΐ; Πολιτική, Κοινωνιολογική χαϊ 
Φιλολογική, Εικονογραφημένη, έχουσα συνερ- 
γάτας τού; δοκιμωτέρους κάλαμους τή; 'Ελλά
δος καί Τουρκία; καί τών κυριωτέρων ευρω
παϊκών 
θωτικάς καί πατριωτικά; 
μως τό καλόν καί καυτηριάζουσα 
τό κακόν. ι"__ 
τά υλικά καί ηθικά

H Φύσι;· τιθέμενη παρά 
αΰτη; εθνωφελούς δράσεως καί 
υποστηρίζει διαρκώ 
έθνοσωτήριον δηαοαϊ 
ορομηιχις καί ά.αγ-ώσταις αύτής. δηλοϋσχ έ. 
τχυτώ, ότι δέχεται καί «γγρχφάς συνδρομητών 
διά τών γραφείων καί πρακτόρων αυτής.

Σι'νδρομαί ’Ανεξαρτήτου.

καί Τουρκία; καί τών κυριωτέρων εΰρω- 
κέντρων καί μέ άρχάς έντελώς άνορ 

ΰποστηοίζουσα έχΟϋ- 
ρ,-ίΓκ,ησχ αμειλίκτω; 

έχουσα εκ τών προτερω» ειχσφχΛίσή 
•λυετή κεφάλαιά της.

τό πλευράν τοι- 
έργασίχς θέλει 

συνιστώσα τό τοιοίτον 
υμα τοΐς απανταχού συν- 

έ»
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